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Istme)ą trzy typy firm: te, które laztaltllją bieg ::dar-~ń: te, kt6re 

obserwll)ą bieg zdaneń; te, które bieg :dantń :oskJJłujt. 

Anonim 

WłaściWit zQrUldzoł firmq moczy tyle, co ZQ7'%4dzać }tj pnyszłoicu~.: 
zanąduJć przy:ulością zmu:zy tyle. co Zllnądmć informacJą. 

Mań on Harper 

(cyt. u Kotler, 1988. s. 33, 101) 

WSTĘP 

Marketing stanowi najbardziej niespokojne, :zmieniające się i dynamicznie się rozwija
jące pole badawcze XX w. W tym czasie bowiem pojawiły się na rynku tysiące nowych 
produktów, dwa nowe środki masowego oddziaływania na konsumenta (radio i telewizja), 
nowe formy sprzedaży produktów. Rosnąca liczba konkurentów powoduje, że cykle tycia 
produktów stają się krótsze, a o ich utrzymanie na rynku toczy się prawdziwa batalia. 
Utrzymanie się na rynku wymaga podejmowania szybkich i trafnych decyzji marketingo
wych. Zmusza to do przeznaczenia odpowiednich środków na badania marketingowe, 
odgrywające szczególną rolę w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. 

Złożoność decyzji marketingowych powoduje z kolei, że rośnie zapotrzebowanie na 
wyspecjalizowane narzędzia statystycznej analizy wielowymiarowej. Zastosowanie bowiem 
tych metod przyczynia się w macmym stopniu do podniesienia efektywności owych 
decyzji. 

Analiza krajowych publikacji wskazuje na istnienie luki w opracowaniach podejmu
jących aplikacyjne i metodologiczne aspekty statystycznej analizy wielowymiarowej w 
badaniach marketingowych. W prezentowanej pracy podjęto się jej wypełnienia w odnie
sieniu do trzech grup metod, a mianowicie: metod klasyfikacji, metod porządkowania linio
wego i analizy regresji. Wybrane metody odgrywają szczególną rolę z punktu widzenia 
powszechności ich zastosowań w praktyce, należą bowiem do najczęściej wykorzystywa
nych w badaniach marketingowych (por. 1.3). Zakres możliwych ich zastosowań w tych 
badaniach jest szeroki (por. 1.4). W literaturze marketingowej mo.tna zaobserwować 
ponadto propozycje metodyki postępowania obejmującej łączne stosowanie metod klasyfi
kacji i porządkowania liniowego oraz metod klasyfikacji i analizy regresji (por. np. Wildt i 
McCann ( 1980); Wedel i Kistemaker (l 989); Wedel ( 1990); Grover i Srinivasan (1992)). 

Praca sklada się z sześciu rozdziałów. 
W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę, zakres i procedurę badań marketingo

\.Y)'Cb. Ponadto dokonano krótkiej charakterystyki metod statystycznej analizy wielowym.ia
rowej stosowanych w tych badaniach. Egzemplifikacją tej części pracy jest pierwszy w pol
skiej literaturze przegląd zastosowań metod klasyfikacji, porządkowania liniowego i analizy 
regresji w rozwiązywaniu problemów marketingowych. 
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Rozdział drugi zawiera obszerne omówienie ogólnych zasad statystycmej analizy 
wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wyjaśniono w nim takie podstawowe po
jęcia, jak obiekt, zmienna, macierz i koStka danych. Główny nacisk połot.ooo w tym 
rozdziale na skale pomiaru zmiennych ze względu na szczególną ich roi~ w statystycmej 
analizie zjawisk rynkowych (często bowiem w zbiorze badanych zmiennych występują 
zmienne mierzone na różnych skalach pomiaru). Otó1 stosowanie ró:tnycb formuł transfor
macji normalizacyjnej i ujednolicania zmiennych oraz konkretnych konstrukcji miar podo
bieństwa jest uzależnione od skal pomiaru. Zagadnienia te rozpatrywano więc w świetle skal 
pomiaru zmiermycb. W pracy zaprezentowano tylko najwa:tn.iejsze {najczęściej wykorzy
stywane w praktyce badań marketingowych) miary podobieństwa dla poszczególnych grup 
zmiennych. Ze względu na to, że nie wypracowano dotychczas w literaturze statystycmej 
miar podobieństwa obiektów, które można byłoby stosować w sytuacji, gdy w zbiorze są 
zmienne mierzone tylko na ska!i porządkowej, w pracy podjęto próbę wypełnienia tej luki. 
istotnym efektem końcowym tego rozdziału są opisy strategij postępowania w badaniach 
statystycmych doty,czące zbioru zmiennych mierzonych na skalach ró:tnego typu. 

W następnych trzech rozdziałach (3-5) zaprezentowano i omówiono wybrane w pracy 
metody statystycmej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. 

Rozdział trzeci zawiera omówienie metod klasyfikacji stosowanych w badaniach mar
ketingowych. W praktycmych zastosowaniach metod klasyfikacji w tej dziedzinie szczegól
ne znaczenie mają bierarchicme metody aglomeracyjne. Są one stosunkowo najlepiej opra
cowane pod względem metodologiemym i mają cenne zalety użytkowe (m. in. to. 1e dzia
łają według jednej procedury, wyniki klasyfikacji są przedstawiane w postaci ciągu 
klasyfikacji oraz są prezentowane graficznie w formie dendrogramu wskazującego na 
kolejność połączeń między klasami). Dodatkowym czynnikiem uzasadniającym ich popu
lamość w badaniach marketingowych jest to, ie są oprogramowane w podstawowych pakie
tach statystycznych {np. SPSS. Statistica, Statgraphics. Systat). W tej części pracy zwrócono 
uwagę na pewne nieścisłości zawarte w polskiej literaturze na temat hierarchicznych metod 
aglomeracyjnych (dotyczące metody pojedynczego połączenia, taksonomii wrocławskiej i 
metody Prima oraz tzw. metod Farrisa). W rozdziale tym scharakteryzowano podstawowe 
problemy związane z zastosowaniem metod klasyfikacji w badaniach marketingowych i 
wskazano na sposoby ich rozwiązania, Problem porównywania wyników dwóch ró:tnych 
podziałów danego zbioru obiektów omówiono w punkcie 3.4. Jest on ważny nie tylko z me
todologicznego p\U\ktu widzenia. ale róWDiet z punktu widzenia zastosowań metod klasy
fikacji w badaniach marketingowych (np. w segmentacji rynku. w ocenie zmian pozycji 
produktu w stosunku do produktów konkurencyjnych, w ocenie stopnia zmian w relatywnie 
jednorodnych rynkach wykorzy~ych do testowania produktów). W pracy określono 
warunki. które powinna spełniać prawidłowo skonstruowana miara oceny podobieństwa 
podziałów pod względem składu wyodrębnionych klas, a następnie na tym tle omówiono 
funkcjonujące mierniki. 

W rozdziale czwartym zaprezentowano metody porządkowania liniowego zbioru obie
któw w badaniach marketingowych. Stosowanie określonych metod porządkowania linio
wego w tych badaniach zależy od skal pomiaru zmiennych. Z tego względu ich chara
kterystykę przedstawiono z punktu widzenia skal pomiaru zmiennych. W odniesieniu do 
zagadnienia porządkowania liniowego wypracowano wiele konstru.kcji syntetycmycb 
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mierników rozwoju (będących narzędziem metod porządkowania liniowego) w przypadku, 
gdy w zbiorze znajdują się zmienne mierzone tylko na skali przedziałowej i (lub) ilora
zowej. W literaturze statystycmej nie było dotychczas propozycji konstrukcji syntetycmych 
mierników rozwoju, która by dotyczyła obiektów opisanych zmiennymi mienonymi na skali 
porządkowej. Propozycję lcollS1nlkcji takiego miernika pnedstawiono w punkcie 4.2. 
Ważny z punktu widzenia zastosowań metod porządkowania liniowego w badaniach mar
ketingowych {np. w ocenie zmian pozycji produktu lub firmy w stosunku do produktów łub 
firm konkurencyjnych) problem porównywania wyników porządkowania liniowego zbioru 
obiektów w czasie omówiono w końcowej części tego rozdziału. Zaproponowano dwa 
mierniki podobieństwa zbioru obiektów w czasie. których stosowanie jest uzalem.ione od 
skali pomiaru wartości zmiennych syntetycmych. Konstrukcja pierwszego z nich zakłada. 
że wartości zmiennych syntetycmych są mierzone na skali ilorazowej łub przedziałowej . Za 
jego pomocą mierzy się zmiany w czasie w wartościach porównywanych zmiennych synte
tycmych. mierzy się więc oddalenie międzyokresowe obiektów. Wykorzystanie drugiego z 
nich, będącego współczynnikiem korelacji t Kendalla. zakłada, że wartości zmiennych syn
tetycmych są mierzone na skali porządkowej. Współczynnik ten pozwala mierzyć stopień 
podobieństwa dwóch uporządkowan obiektów. Wskazuje więc na stopień przemieszczenia 
w hierarchii obiektów w miarę upływu czasu. 

Rozdział piąty zawiera omówienie zagadnienia pomiaru efektów oddziaływania 
zmiennych w badaniach marketingowych. Mierniki wpływu są stosowane przede wszystkim 
w modelach sprzedaży i w modelach udziału w rynku (market sale models i market share 
models). Naletą one do podstawowych narzędzi badawczych wykorzystywanych w mode
lowaniu marketingowym. W tej części pracy zaproponowano metodę pomiaru efektów od
działywania zmiennych regresyjnych na wyrótnioną zmienną zależną opartą na rachunku 
różniczkowym i cal.kowym (może ona być stosowana przy duiych przyrostach badanej 
zmiennej regresyjnej). Ponadto przedstawiono v.Yiązkj tej nowej metody z miarą elasty
cmości pwlktowej. Znajomość elastyczności popytu na dane dobro pozwala podjąć 
właściwe decyzje co do zmian w wartościach zmiennych niezaleinych kontrolowanych 
przez firmę (cena produktu, nakłady na reklamę i promocję, jakość produktu, kanały dystry
bucji, okres gwarancji, właściwości produktu). Rezultatem końcowym tego rozdziału jest 
wymaczenie i porównanie klasycmej elastyczności pWlktowej z elastycmością propono
waną w pmcy na przykładzie typowych funkcji stosowanych w badaniach marketingowych. 

W rozdziale szóstym., będącym zakończeniem pracy, podsumowano uzyskane wyniki i 
wskazano na pewne problemy otwarte wymagające dalszych studiów. 

Rozdziały pracy podzielono na podrozdziały. Wzory, tabele oraz rysunki ponumero
wano za pomocą dwóch liczb, z których pierwsza wskazuje numer rozdziału , druga zaś 
wskazuje kolejny numer wzoru (tabeli. rysunku) w obrębie rozdziału. Spis pozycji literatury 
zamieszczono na końcu rozprawy. Literaturę cytuje się w tekście pracy przez podanie 
nazwiska autora oraz umieszczonego w nawiasie roku wydania danej pozycji. 

Należy podkreślić, te podstawowe części rozprawy zostały opublikowane m. in. w 
"Przeglądzie Statystycmym", "Wiadomościach Statystycmych" i "Badaniach Operacyjnych 
i Decyzjach" oraz były referowane na konferencjach naukowych. 
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l. BADANIA MARKETINGOWE A STATYSTYCZNA 
ANALIZA WIELOWTh1IAROWA 

1.1. Istota i zakres badań marketingowych 

W literaturze dotyczącej marketingu funkcjonuje wiele określeń badań marketingo
wych. Ich propozycje przedstawili m. in.: Amerykańskie Towarzystwo Marketingowe 
(McDaniel i Gates (1991, s. 6)); Green, Tull i Albamn (1988, s. 2); Kinnear i Taylor (1991, 
s. 6); Kotter (1988, s. l 07); M cD aniel i Gates ( 1991, s. 7). Na potrzeby tej pracy przyjęto 
definicję zaproponowaną przez Greena, Tulla i Albaurna (1988, s. 2), według której "ba
danie marketingowe jest systematycznym i obiektywnym poszukiwaniem oraz analizą infor
macji dla identyfikacji i rozwiązaniajakiegokolwiek problemu w dziedzinie marketingu". 

Badanie marketingowe jest systematyczne w tym sensie, te wszystkie jego etapy (por. 
pkt 1.2) powinny być starannie zaplanowane i zorganizowane. Obiektywność badania mar
ketingowego zapewnia się przez zastosowanie naukowych metod rozwiązywania proble
mów marketingowych. Naukowe metody pozwalają bowiem w sposób obiektywny groma
dzić i analizować informacje marketingowe. Termin "problem" użyty w tej definicji ozna
cza, te jego identyfikacja i rozwiązanie w procesie badania marketingowego stanowią 
podstawę do podejmowania określonych decyzji marketingowych. 

Zakres badań marketingowych wynika głównie z zakresu decyzji podejmowanych 
przez przedsiębiorstwa (Garbarski, Rutkowsk.i i Wrzosek ( 1992, s. 132); Prymon (1991, 
s. 32)). W literaturze przedmiotu przedstawiono wiele różnych klasyfikacji obszarów badań 
marketingowych (por. op. Baker (1991, s. 13-16); Bazamik i in. (1992, s. 7-8); Garbarski, 
Rutkowsló i Wrzosek (1992, s. 132-136)). Ze względu na to, te między tymi propozycjami 
występują niewielkie rót.n.ice, w pracy przyjęto koncepcję ich klasyfikacji przedstawioną w 
pracy Kinneara i Taylora ( 1991, s. 22}. Obejmuje ona trzy podstawowe obszary: 

a) badania instrumentów działania (marketing mix) - produkt, cena, dystrybucja, pro
mocja, 

b) badania wyników dzia1alności (badania ekonomicme dotyczące zjawisk zewnętrz
nych oraz wewnętrznych), 

c) badania reakcji nabywców w procesie zakupu. 
Badania marketingowe odgyywają szczególną rolę w procesie podejmowania decyzji 

w przedsiębiorstwach. Znakomita większość dużych fum na świecie ma własne wydziały 
badań marketingowych. Oprócz tego funkcjonuje na rynk"U wiele specjalistycmych finn 
wykonujących badania marketingowe. 

Na zlecenie Amerykańskiego Towarzystwa Marketingowego (American Marketing 
Association) co kilka lat przeprowadza się badania mające na celu ustalić m. in., jaki odse
tek przedsiębiorstw wykonuje poszczególne rodzaje badań marketingowych, jaki jest sto-
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pień wyko.rzysta.nia poszczególnych metod w tych badaniach oraz jakie nakłady są na nic: 
ponoszone. Badanie tego typu przeprowadzili w roku 1988 Kinnear i Root (Kinnear i Tay·· 
lor (1991, s. 19)). Objęto nim 2401 przedsiębiorstw amerykańskich. Okazało się, źe: 

a) 63% przedsiębiorstw ma w struktw:ze organizacyjnej wydziały badań marketingo-· 
wych (udział ten zmienia się od 88% w instytucjach finansowych do 42% w instytucjacb 
świadczących usługi w dziedzinie zdrowia i opieki społecznej), 

b) tworzenie wyd.zialów badań marketingowych wykazuje tendencję rosnącą (7ł!l 
utworzono w latach 1968-1977, 164- w latach 1978-1983, 190- w latach 1984-1988), 

c) przeciętny budżet przeznaczony na badania marketingowe w 1988 r. wyniósll 
l 266 000$. Oznaczało to wzrost o 68% w stosunku do roku 1983, 

d) 65% z tego budżetu przeznaczano na wykonanie badań na zewnątrz przedsiębior·· 
stwa przez specjalistycme firmy. 

W tab. l. l zestawiono rodzaje badań marketingowych przeprowadmnych w USA w 
1988 r. przez 629 przedsiębiorstw {spośród 2401 ankiet 629 okazało się przydatnych do• 
opracowania tab. 1.1). 

Z badań tych wynikają następujące wnioski. 
- w wecydowanej Większości pnedsiębiorstw badania są prowadzone przez własne 

wydziały marketingowe; 
- niektóre typy badań marketingowych są często wykonywane na zewnątrz przedsię

biorstwa przez specjalistyc-me firmy (dotyczy to tych problemów badawczych, które wyma
gają specjalnych metod i narzędzi oraz specjalistycznej wiedzy, takich jak analiza popytu. 
testowanie produktu, rek.lama. badania reakcji nabywców); 

- największy odsetek przedsiębiorstw wykonuje badania dotyczące: analizy wskaźni
ków oraz trendów wyznaczanych dla przemysłu i rynku, analizy udziału w rynku, pomiaru 
potencjału tynku, testowania produktu, analizy efektywności reklamy, badania stopnia 
satysfakcji z produktu. 

Początki zastosowań statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketin
gowych sięgają przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Wiązało się to z wprowa
dzeniem na większą skalę do użytku komputerów, które usprawniły ich zastosowanie. W 
tym czasie zaczęły się ukazywać również czasopisma poświęcone badaniom marketin
gowym, takie jak "Journal of Macketing Research" i "Journal of Advertising Research". W 
1966 r. ukazała się unikatowa ksiąźka Paula Greena i Donalda Tulla (Research for 
Marketing Decisions) poświęcona zastosowaniu metod statystycznych i ekonometrycznych 
w badaniach marketingowych. W 1974 r. zaczął się ukazywać "Joumal of Consumer Re
search", a w Europie od 1984 r. "International Journal of Research in Marketing". Lata 
osiemdziesiąte zapoczątkowały następną burzliwą erę rozwoju zastosowań metod statysty
cznej analizy wielowymiarowej. związaną z wprowadzeniem na rynek komputerów osobis
tych (persona/ computers) oraz szybkim rozwojem ich oprogramowania. Wiele prac 
poświęconych badaniom marketingowym ukazuje się również w czasopismach: "Joumal of 
Marketing". "European Joumal of Marketing". "Harvard BUSiness Review". "Industrial 
Marketing Management". 
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Zestawienie typów badań awtetingowycb 
wykonywanych w 1988 r. w USA przez 629 prz.edsiębiontw 

~ 8ldUa 
bi<ntwa ~ 

Rodl'Jlje badań marketingowych proWIIdzJtce prmzdział 

bdoi& ~ 
(W~4) (w%) 

l 2• 3 

A BADANIA EKONOMICZNE 

l. W)7DICZIUlie wak.a.mików aru ltend6w &3 66 

~ prz.emysłu l r)'llkD 
2Sru~.~~~~~~~ 53 36 
3. Analiza udziAłu w rynku 79 6-4 

4. ~· ~ :zatrudnieniem 54 31 

B. BADANIAZWIĄZANE Z CENAMI 

l . Analiza kos21ów 60 31 
2. Analiza zysku 59 30 
3. Analiza elalty<:mo4ci cenowej 4S 31 
4. Analiza popytu 

• ) potencjał rynku 74 61 
b) potencjał aprzcdaty 69 S3 
c) prognozy sprtcda1y 67 47 

S. Analiza oc:o koola.tnlnt6w 63 46 

C. BADANIA PRODUKTU 

l Koooepcje rozwoju i icb testowanie 68 s o 
2 Tworzenie malw handlowego i jego tellawanie 38 30 
3. Testowanie rynku 4S 34 
4. Testowanie istniej~ pl)Ciuklów 47 3S 
s. Sru~ nad opakowaruam.i 31 25 
6. Srudia ~ produlc1ami k.onlwrencyjnymi S8 42 

D. DYSTRYBUCJA 

1. Sru~ nad lob.li:zac.J' 23 14 
2. Stu~• ~kanałami dyttrybucji 29 20 

3. Stu~ pokrycia rynklllwlalami dyltrybucji 26 18 
4. Analiza ebpol1u i Ilu~ międeynarodowc 19 16 

E. PROMOCJA 

l . Sldania motywacyjne 37 29 
2 Badanie R-odków reklamy S1 30 
3. Badanic pn:dalz6w rcklamoW)'Cb s o 30 
4. Studia e{~ reklamy 65 43 

s. Studia nad~ koakwencji 47 31 
6. Badanie wizerunloJ pn.cdsiębiontwa 60 37 

Tabela 1.1 

8lldloia Blldloia 
W)ic.any- W)tany-

wmcpaJCt -Dl 
im:Jy dział ~ 

(w%) (w%) 

4 s 

6 14 

14 8 
6 ll 
13 14 

24 3 
24 2 
12 s 

8 39 
12 4 
IS 3 
16 4 

6 17 
s 14 
8 10 
7 lO 
4 ll 
7 li 

9 s 
7 s 
6 s 
s s 

3 14 
9 22 
s 21 
6 22 
s 14 
7 23 
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cd tabeli 1.1 

l 2 3 .. 5 
7. ADIIiza pi1C)' pzedDwicieli limry d!..lpi2IDCIIty 

a) rozlic:za:ńa wzajaDI!e z finD\ 30 14 IS 6 
b) analiza ich staDu 1 struktury 26 14 14 3 
c) analiza icb tayt.oria1Dego mnnieszrzcnia 31 19 14 3 

8. Studia promocji przez premie, kupony rtp 36 211 s 7 

F. BADANlA REAKCJI NABYWCÓW 
W PROCESIE ZAKUPU 

l. PmeralC)a wobec milki S4 36 4 19 
2 .. POitawa wobec JXoduktu S3 37 l 19 
3 .. Zadowolenie z produlclu 68 S2 s 17 
4. z.chowanie w procesie zakupu 61 4S 3 17 
S. Intencje w procesie zakupu 60 45 3 16 
6. Stopleń wiedzy o produkcie 59 41 3 20 
7. Studia ne 60 45 3 18 

• Kolumna 2 nie jest SI.IIJą kolumn 3, 4 i S, poniewu niektóre przedsiębiorstwa prowadzą własne badania oraz 
zlecaj,~ na %CWll\1TZ. 

Żródło ()pracoWIDo na podstawie pracy Kmneara i Taylora ( 1991, s. 22). 

1.2. Procedura badań marketingowych 

W literarurze marketingowej nie ma istotnych różnic w poglądach na temat procedury 
badania marketingowego. Choć autorzy różnią si~ liczbą wyodrębnianych etapów tej proce
dwy (Kotler (1988, s. 110) podaje 5 jej etapów, a McDaniel i Gates (1991, s. 30, 44) a2: lO), 
podstawowe jej elementy jednak są zachowane. 

Na potrzeby procy wyróżniono 6 następujących po sobie etapów, składających się na 
proces badania marketingowego. W gruncie ruczy badanie marketingowe przypomina vv 
sensie koncepcyjnym kat.de badanie w innej dziedzinie, w którym wykorzystuje się statysty
czne metody analizy danych. Na rys. 1.1 przedstawiono bierarchic:my układ procesu bada
nia marketingowego. W rzeczywistości jednak niektóre z tych etapów z racji ich silnych 
wzajemnych powiązań występująjednocześnie. 

Sfonnułowanie problemu stanowi podstawę procesu badania marketingowego (por. 
Green. Tull i Albaum {1988, s. 30)). W procesie zarządzania przedsiębiorstwem mene
ciUrowie napotykają rozmaite problemy marketingowe, wymagające rozwiązania 21e 

względu na koniecmość podjęcia przez nich właściwych decyzji. Zadaniem badacza marke
tingu jest na tym etapie przetłumaczenie sformułowanego przez menedżerów problemiJ 
marketingowego na j~zyk problemu badawczego przez precyzyjne określenie celów bada
nia. Wymaga to oczywiście ścisłej współpracy pomi~dzy menedżerami a prteprowadza
jącymi badanie marketingowe. 
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Sformułowanie probleo:lll i ~eoio 

celów bedlnia 

l 

ZebRnie danych i idl opacowan.io 

l 

l 
Przygotowanie l'lpor1u z badania 

l 

Rya. l . L Etapy procesu badania m.uk.etingowego 

Źt6dlo: ()pRoowan.ie własne na podslawio prac: KotJer (1988, s. 110); 

Kime«ri T~(l991, L 62); Mct>aniel i Gates(l991,s. 30). 

Etap drugi należy do najbardziej rozbudowanych w procesie badania marketingowe
go. Opracowanie planu gromadzenia danych jest zawsze czymś indywidualnym w kat.dym 
badaniu marketingowym. Etap ten oraz następny, obejmujący gromadzenie danych, naletą 
niewątpliwie do podstawowych. Przesądzają one bowiem o wiarygodności "'yników badań 
oraz o ich koszcie. W konstrukcji planu gromadzenia danych należy wziąć pod uwag~: 

a) Źródła pozyskania danych: dane pierwotne, dane wtórne. Głównymi wtórnymi 
fródłami danych są przede wszystkim sprawozdawczość przedsiębiorstw i instytucji, 
publikacje statystyczne organów państwowych. publikacje statystyC7lle instytucji nauko
wo-badawczych, biuletyny statystyczne agencji badań rynku. czasopisma statystyC2Ile. 
Źródła te nie zostały opracowane z myślą o badanym problemie. Z kolei dane pierwotne 
uzyskuje się w wyniku specJalnych badań wybranego problemu marketingowego. Często w 
badaniu marketingowym wykorzystuje się dane zarówno pierwotne, jak i wtórne. 

b) Metody uzyskania danych pierwotnych: obserwacja rynku, eksperyment rynkowy, 
wywiad. dyskusje panelowe. 

c) Sposoby rejestrowania danych pierwotnych: Jcvi.'CStionariusz, pomiar za pomocą 
specjalnych urządzeń. 

d) Sposoby kontaktowania się w celu uzyskania danych pierwotnych: kontakt oso
bisty, kontakt pocztowy, kontakt telefoniC2Ily. 

e) Czy badaniem objąć całą populację czy tylko jej próbkę? 
Jeśli zdecydowano się na badanie próbkowe, to należy określić elementarnąjednostkę 

badania, wybrać metodę doboru próby i określić jej liczebność. 
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Zebranie danych niezbędnych do badania jest na ogół zajęciem pracochłonnym i 
kosztown)'Dl. Dotyczy to szczególnie gromadzenia danych pierwotnych. Do procesu groma
dzenia danych włącza się wyspecjalizowane w tej działalności firmy usługowe, poniewat 
typowe studium badawcze wymaga zebrania danych w tym samym czasie w wielu 
miejscach (np. w różnych miastach, w różnych punktach miasta). Fazą końcową tego etapu 
jest opracowanie danych (agregowanie, pogrupowanie, zaprezentowanie) w taki sposób, aby 
nadawały się do analizy. Taką formą ostatecmą prezentacji danych mou być op. kostka 
danych lub jej szczególny przypadek -macierz danych {por. rozdz. 2). 

Po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych danych następnym etapem procesu badania 
marketingowego jest analiza i interpretacja danych. Celem tej analizy, którą przeprowadza 
się z uzyciem odpowiednich metod, jest takie uproszczenie opisu, aby mo:t.na było je zinter
pretować i przedstawić wnioski. Wybór metody analizy danych zależy m. in. od celu bada
nia, zastosowanych metod i technik gromadzenia danych, rodzaju zgromadzonych danych. 

Smtystycmc metody analizy danych klasyfikuje się w romoraki sposób, przyjmując 
ró:t.ne kryteria klasyfikacji. Jeśli jako kryterium klasyfikacji uwzględnia się liczbę zmien
nych, to metody te można podzielić na: 

a) jednoczynnikowe (np. średnia 8J)'tlnetycma, współczynnik zmienności, odchylenie 
standardowe, mediana, dominanta, test t Studenta), 

b) dwuczynnikowe (współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik korela
cji T Kendalla, regresja prosta, test chi-kwadrat), 

c) wieJoczynnikowe (regresja wieloraka, metody klasyfikacji, metody porządkowania 
liniowego, analiza czynni.kowa, ana.Liza dyslaymin.acyjna, wielowymiarowe skalowanie). 

Po ukończeniu etapu analizy i interpretacji danych badacz powinien przygotować 
raport zawierający wnioski końcowe płynące z przeprowadzonego badania. W raporcie tym, 
skierowanym do menedt.erów przedsiębiorstwa (decydentów), należy wskazać proponowa
ne rozwiązania problemu sformułowanego oa samym pocz.ątku. Na ogół raport opracowuje 
się w formie pisemnej, choć dopuszcza się również ustną formę jego prezentacji. 

Ostatecmym etapem kat.dego badania marketingowego jest wykorzystanie rezultatów 
badania Uzytecmość badań marketingowych zależy od stopnia ich wykorzystania w 
podejmowaniu konkretnych decyzji. Na wykorzystanie rezultatów badapia w dutym stopniu 
wpływa postawa decydentów, tzn. czy są oni otwarci na rezultaty badań (por. Garbarski, 
Rutkowski i Wrzosele (1992, s. 139)). Procedurę badań marketingowych zawierającą 5 jej 
etapów wraz ze wskazaniem praktycmycb rozwiązań (m.in. czasu potrzebnego na 
wykonanie poszczególnych czynności w danym ~pie, ich przewidywanych kosztów) 
przedstawił Barabba (1990). Praca m jest swoistego rodzaju przewodnikiem dla decydentów 
w finnacb, którzy chcą stosować badania wspomagające podejmowanie decyzji marketin
gowych. 

1.3. Metody statystycmej analizy wielowymiarowej w badaniach 
marketingowych - krótka charakterystyka 

Tennin "statystyczna analiza wielowymiarowa" odnosi się do grupy metod statystycz.. 
nyc:h. za pomocą których jednoczesnej analizie poddane są pomiary na przynajmniej dwócll 
zmiennych opisujących ka.tdy obiekt badania 
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Klasyfikacje metod statystycmej analizy wielowymiarowej zaproponowali m.in.: 
Kendall (1975); Hair, Andersoni Tatbam (1987); Jajuga (1987b). W pracy przyjęto jednak 
klasyfikację tych metod, która powstała na gnmcie badań marketingowych (rys. 1.2). 

Kinnear i Taylor (1991, s. 607, 625} oraz Green, Thl1 i Albaurn (1988, s. 416, 426) 
przedstawili klasyfikację metod statystycmej analizy wielowymiarowej w badaniach marke
tingowych według dwóch kryteriów: 

a) W zaJemości od tego, czy w zbiorze badanych mńennych występuje mńenna 
zaletna (zmienne zalcmc) od innych mńennych. Z tego względu wyrómia się metody 
badania zaJemości (dependence methods) oraz metody badania wspólza.lemości (interde
pendence methods). W metodach badania zatemości jedną lub więcej mńeonych określa się 
jako mńenną (zmienne) zależną od zbioru porostałych m:llennych (zwanych niezalemymi). 
W metodach badania współzalemości nie dzieli się mńconych na zaleme i niezaleme. Za 
pomocą tych metod analizuje się określone wewnętrme relacje między 1Jllieonymi w 
zbiorze mńennych Geśli przedmiotem badania jest mńenna) łub relacje zach~ 
pomiędzy obiektami opisanymi tymi zmiennymi (gdy przedmiotem badania jest obiekt). 

· b} w zaJemości od skal pomiaru zmiennych (skali pomiaru zmiennej tub mrieonych 
zalemych i skali pomiaru zmiennych niezaJemych). 

Z metod analizy dyskryminacyjnej wykorzystuje się w badaniach marhtingowych 
głównie metodę współizędnycb dyskryminacyjnych Fishera Punktem jej wyjścia są 
zmienna zaJema mierzona na skali nominalnej i zbiór zmiennych nie:Wemych mierzonych 
na skali przedziałowej i (lub) ilorazowej. W wielu sytuacjach marketingowych zmienna 
zalema jest mierzona na skali nominalnej (np. status I.IŻ)'łkowania danego dobra lub 
usługi - używanie lub jego nieużywanie; I.IŻ)'łkOwanie r6mych dóbr - produktu badaDe.; 
firmy i firm konkurencyjnych; szybkość użytkowania danego dobra lub usługi; częstość 
użytkowania produktu; nastawienie do produceota; segmenty rynku). Powoduje to, te zbiór 
badanych obiektów (np. koosummtów, segJDmtów rynku) wstępnie dzieli się na Jd.asy 
odpowiadające wariantom mricnnej zaJetnej. Anal.izę dyskryminacyjną pm:prowadza si~ na 
podstawie wartości zmiennych niezatemycb. Wymat::.m się środki ci~ości poszcr.ególnyc:h 
klas (średnie arytmetycme z wartości zmiennych niezalemych w klasacb), a 1\Młpie 
wartości współczynników liniowej ftmkcji dyslayminacyjne na podstawie kryterium 
malcsymalizacji funkcji będącej ilorazem wariancji mi~klasowej do wańaDcji wewnątrz.. 
klasowej (por. Jajuga (1990. s. 129-131); Green, TuU iAlbaum(ł988, s. 516-518)). 

Wartości funkcji dyslaym.inacyjnej stanowią podst.awę predykcji pr.eynal~ bada
nych obiektów do nowych klas. Ponadto na podstawie wartości wsp6lczymJików funkcji 
dyskryminacyjnej występujących pyzy mńeonych niezald:nydl mo1.Da stwimiziĆt które 
zmienne w największym stopniu przyczyniają si~ do rómic międzyldasowycb. 

Metody analizy dyslayminacyjnej są stosowane w badaniach marketingowych w widu 
sytuacjach. W segmentacji rynku pozwalają zidentyfikować zmieooe rótni~ poszcze
gólne segmenty (por. Lawson (1980)). Stosując analizę dyskryminacyjną motany odpowi~ 
dzieć w badanjadł marketingowych m. in. na nasb(pUjlp pytania (Greeo., ToD i Albaum 
(1988, s. 508); McDan.iel i Gates (1991, s. 594)): 

Jakimi czymWaani ~ się koosumc:oci nabywający ńlt1De produkty od tycb. 
którzy ich nie kupujlt? 
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•Mdody~a 
liniowego 

• Wielovrymiarowc 
.ulovran.ic 

• AnaliD czynnilcowl 

AII&Liza regresji 
wiclcnltiej 

wariancji i 
kowarlanej i 

• Metodade
tekcji inter
akcji (AID) 

W j~ angiebkim u:tywa aitt ok:rdlcń conJOIIIl analysu. eonJOint mtosu~menc. 

Rya. 1.2. Kłlaytibcja mc:IOd SAW w badanUch markctiJ\sowydl 

:bódło: Opncowmic wiMDI: na podatAwic pne; Green, Tuli i Albaurn (1988. a. 426); 
Kinncar i Taylor (1991, a. 625). 
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- Jak właściwie sklasyfikować konsumentów ze względu na status użytkowania pro
duktu (konsumenci będący użytkownikami i nie będący użytkownikami danego produktu 
lub usługi)? 

- Czy między nabywcami produktów różnych firm (np. opon firm Sears, Goodyear, 
Goodricb) są istotne róźnice demograficzne? 

- Czy konsumenci nabywający często dany produkt różnią się pod względem czyn
ników demograficznych i stylu życia od konsumentów nabywających ten produkt rzadko? 

Mając wyznaczoną funkcję dyskryminacyjną, można na jej podstawie stwierdzić, do 
której klasy zaklasyfikować nowy obiekt badania, gdy znane są wartości zmiennych 
niezależnych go charakteryzujących (Aaker i Day (1980, s. 470)). 

Celem wielowymiarowego skalowania jest przedstawienie w przestneru (na ogół 
jedno-. dwu- lub trójwymiarowej) relacji zachodzących pomiędzy badanymi obieklanu 
(produktami, firmami, respondentami). W klasycmym ujęciu wielowymiarowe skalowanie 
rozpoczyna się od wyznaczenia macierzy przedstawiającej odległości pomiędzy każdą parą 
badanych obiektów. Macierz ta jest konstruowana na podstawie postrzegania przez respon
dentów podobieństw między badanymi obiektami. Często jednak w praktycznych zadaniach 
badań marketingowych punktem wyjścia tej metody jest macierz danych przedstawiająca 
obiekty jako punkty przestneni wielowymiarowej W tej sytuacji czynnością wstępną po
przedzającą zastosowanie wielowymiarowego skalowania jest normalizacja zmiennych i 
konstrukcja macierzy odległości na podstawie odpowiedniej formuły odległości (por. 
rozdz. 2). 

W praktycznych zastosowaniach rezultaty wielowymiarowego skalowania przedsta
wiane są na płaszczyźnie w postaci tzw. mapy percepcyjnej. Wykorzystuje się do tego celu 
specjalne procedury, których celem jest takie rozmies7a.enie punktów na płaszayinie 
(mapie percepcyjnej), aby dopasowanie konfiguracji odległości z przestrzeni wiełowymia
rowej i d~wej było najlepsze. 

Zagadnienie wielowymiarowego skalowania mstało najlepiej opracowane w literatu
rze marketingowej w pracy Greena, Carmone'a 1 Smitha (1989). W pracy tej ~wano 
ponadto przedruk dwóch obszernych przeglądowych artylrułów z tej tematyki (autorami ich 
są Cooper oraz Carroll i Arabie). 

W badaniach marketingowych '\ielowymiarowe skalowanie bywa stosowane (por. 
Green. Tuli i Albaurn (1988, s. 610-615); Green. Carmone i Smith (1989, s. 19-24; 
140-168); Hooley (1980a; 1980b); Beane i Ennis (1987)) w 

- segmentacji rynku. 
- określaniu pozycji produktu na rynku. 
- procesie wprowadzania nowego produktu na rynek, 
- określaniu cech produktów, które są dla konsumentów najistotniejsze, 
- rozpomawaniu "luki" na rynku. 
- określaniu struktury rynku. 
Analiza czynnikowa to według Grabińskiego "zespół metod i procedur statystycznych 

pozwalających na sprowadzenie dużej liczby badanych zmiennych do znacmie mniejszej 
liczby 'WZ3jemnie niezależnych czynników lub składowych głównych" (por. Mynarski i in. 
(1992, s. 161)). Wyodrębnione czynnilei mają inną interpretację merytoryczną i zachowują 
znaczną część informacji zawartych w zmiennych pierwotnych. 
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Punktem wyjścia analizy czynnikowej jest macierz współczynników korelacji mi~:y 
zmiennymi pierwotnymi, a więc opiera się ona na zało1en.iu o liniowym charakten:e 
związku pomiędzy zmiennymi. W wyniku jej zastosowania następuje transformacja 
wielowymiarowej przestrzeni zmiennych pierwotnych w nową przestrzeń o mniejszc~j 
Uczbie wymiarów przez ortogonalizację i rotację układu współrzędnych (por. Mynarski i in. 
(1992, s. 161)). Techniką c~o wykorzystywaną w badaniach marketingowych do ekstrak
cji czynników jest metoda głównych składowych. 

Wykorzystanie innych metod statystycznej analizy wielowymiarowej (analizy regresji, 
analizy dyskryminacyjnej, metod klasyfikacji) w badaniach marketingowych wymaga 
rozwiązania problemu doboru zmiennych. Często bowiem w badaniach marketingowych 
występuje dut.a liczba zmiennych i są one wzajemnie skorelowane. Analiza czynnikowa je:;t 
wykorzystywana w tych metodach na etapie doboru zmiennych jako metoda redukcji opisu. 
W wyniku zastosowania analizy czynnikowej następuje jednocześnie redukcja liczby zmien
nych i ich transfonnacja (wyodrębnione czynniki są bowiem nieskorelowane). 

Innym obszarem wykorzystania analizy czynnikowej w badaniach marketingowyclh. 
jest zastosowanie jej do wnioskowania o strukturze badanego zjawiska, czyli do wyszuki
wania ogólnych prawidłowości w badanym zjawisku. Ma to znaczenie szczególnie w 
badaniu zachowań (reakcji) konsumentów na rynku (por. Cra\\ford i Lomas ( 1980)). 

Niekiedy w badaniach marketingowych zbiór zmiennych opisujących badane obiekty 
moma w naturalny sposób podzielić na dwie grupy. Analizę korelacji kanonicznej stosujo~ 
się w celu zbadania relacji istniejących między tymi dwiema grupami zmiennych. W meto
dzie tej wyznacza się takie wartości współczynników równań wyznaczonych dla zmiennych 
kanoniemych U i V, przy których współczynnik korelacji liniowej między zmiennymi U i V 
jest maksymalny. Zmienne kanoniczne są unonnowanymi (o jednostkowej wariancji) kom
binacjami liniowymi zmiennych wchodzących w skład obu grup. 

Analiza korelacji kanonicznej jest uogólnieniem analizy regresji wielorakiej (por. np. 
Jajuga (1981b, s. 33); Manty (1986. s. 115)). w której bada się jednoczesny wpływ wielu 
zmiennych niezależnych na zbiór wielu zmiennych zależnych. 

W praktyce jest możliwe wyznaczenie więcej nit jednej pary zmiennych kanoniemych 
nieskorelowanych z innymi parami zmiennych kanonicznych. Oczywiście pierwsza para (U. 
Y) ma najwyższą wartość współczxnnika korelacji liniowej i jest najważniejsza w sensie in·· 
terpretacyjnym. Następne pary są uporządkowane według malejących wartości \\o'Spół .. 
czynn.ika korelacji. W interpretacji zmiennych kanoniemych bierze się pod uwag~ stopieil 
skorelowania poszczególnych zmiennych w grupach ze zmienną kanoniczną lub wartości 
współczynników stojących przy zmiennych w liniowych funkcjach dla zmiennych kanoni .. 
cznych. 

Analiza korelacji kanoniemej nie jest wykorzystywana zbyt często w badaniach mar .. 
ketiogowych. Przyczyną tego stanu rzeczy jest według Greena, Tulla i Albaurna ( 1989, 
s. 545) trudność interpretacji jej wyników. Beane i Ennis (1987) wskazali na j~:i 
utytecmość, gdy w badanej problematyce rynek jest słabo rozpomany i nie można sobi~: 
pozwolić na wyeliminowanie z rozwa.tań niektórych zmiennych. Ponadto jest możl.iwt: 
wykorzystanie tej metody w ograniczonym zakresie w segmentacji rynku. 
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Spośród metod statystyC2llej analizy wielowymiarowej stosowanych w badaniach 
marketingowych (por. rys. 1.2) zostaną omówione trzy. mianowicie: metody klasyfikacji, 
metody porządkowania liniowego, analiza regresji. Na ten wybór składa się kilka powodów. 

Po pierwsze., wybrane metody z punktu widzenia powszechności ich zastosowań w 
praktyce odgrywają szczególną rolę. W tab. 1.2 pokazano stopień wykorzystania metod 
statystyC2llej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych przedsiębiorstw 
amerykańskich w roku 1988. Wynika z niej, że analiza regresji i metody klasyfikacji nalet.ą 
do metod najczęściej wykorzystywanych w badaniach marketingowych. 

Tabela 1.2 

Wykoaystanie metod statystycznej malizy wielowymiarowej 
w badaniach marketingowych przedsiębiorstw amerykańskich w 1988 r. 

Lp. Metoda Wykorzystywana WykorzystywBna Nie wykorzy-
często czasami styWalll 

l Analiza regresji 24,2~.4 50,09% 25,63% 

2 Analiza czynnikowa 9,20 31.70 59,10 

3 Metody klasyfikacji 8,40 40,63 50,97 

4 Waelowymiarowo skalowawe 7.45 26,47 66,08 

s Analiza dyslayminacyjDa 6,86 28,23 64,91 

6 Analiza korelacji kanorucmej 0,98 6.67 92.35 

żródlo: Opracowanie własne na podstawie pracy Kmneara 1 Taylora ( l 991 ). 

Po drugie, zakres możliwych zastosowań tych metod (a zwłaszcza metod klasyfikacji) 
w badaniach marketingowych jest duży. Szczegółowe rozważania na ten temat zostaną 
zaprezentowane w punkcie następnym. 

Po trzecie, w literaturze dotyczącej marketingu można znaleźć propozycje metodyki 
postępowania obejmującej łączne stosowanie metod klasyfikacji i porządkowania liniowego 
oraz metod klasyfikacji i analizy regresji (por. np. Wildt i McCann (1980); Wedel i Kiste
maker ( 1989); Wedel (1990); Grover i Srioivasan (1992)). 

Po czwarte, w pewnym stopniu na wybór tych metod wpłynęły osobiste zainteresowa
nia autora oraz jego dotychczasowy dorobek w tej dziedzinie. 

1.4. Przegląd zastosowań wybranych metod 
statystycmej analizy wielowymiarowej 

w rozwiązywaniu problemów marketingowych 

W tej części pracy zostanie przedstawiony przegląd zastosowań metod klasyfikacji, 
porządkowania liniowego i analizy regresji w rozwiązywaniu konkretnych problemów mar
ketingowych. 
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Tlbela 1.3 

bóiiDI mdDdl Cdbedlnia a..ldler daJych 

l 2 3 

Sep! i Jobar (1992) ldallyfibcja rellrywnie ~ 94 miasla IIIISyka\skie opisiDe% utycian 13 
Nie podmo nazwy toemydl rynków dla celów mliemycb (~ zmiame c:haraklayzo-
IJICłOdy łatowiDia JI'O(lJktDw .;.e I1IJbywciJw i wielitaić spl'2.edaty, ~!OŚĆ 

~ lJIMO'WieiO przdcma. sieć spzlld&ty,) 

l:-lcqk!QIO!\ PUnore i aaeśkoie pozycji pocUc!u na Klasyfibcja procbkJów (trzy rodzaje daJych.. 16 
Torra (1991) rynku na de JI'O(lJktDw kmk»- pzet. 20 sldep6w i l s śliadaniowych podulabw 
Meloda helniej rmcyjnycb :z:bomwydl) usuJona według~ oceny Ich 
JdBMtej podobi«<sswa na podslawle ~ rapono 

denrów w 6-smpaiowe.i skali~ 

8ałiF i leBesse Jdentyfibc:Ja grup mjów o 86 knjów świaa op!SBDycb za JlOil'IOClt 18 ll1lial-
{1990) podobnym paZIOil\lt rozwoju, nycb wyratających paziom icb rozwoju. pal10m 

M$ld~Wna z:atpelkojerua polTZd> konsump- zaspokojenia polTZd> konsumpcyjnych llanpa 1ch 
cyjnycb i 1m1p1 rozwoju razwoju 

Green. Carmone i Smith l~gruplllllOchodów 90 typów SIIIIOcbodów (spr2Jed;lwlnych w USA w 
(1989) o poOObuydl c::hnlctaystybc 1987 r. w CCIIie od S tyS. do 168 tyS. $)opisanych 
Meroda K-4ndlich Określenie pozycji proc:luktu na za pomocą tO muamych 
~Harrisa rynku na tle produkt.6w kooJru. 

n:ncyjnycb 

Swimen ( 1989) l~grupknjów 16~egopejskidl~ p-zez 
Meroda omaoidalna poOObuydl pod~ 29zmicmycb ekonomi~ 

łlll"lk.c:yjnoś ~ 

Green. Tuli i Alblun Jdentyfilalcja grup kompulaów o 4 7 modeli lcornpda'ów scharalcla'ymwaych n l 

(1988) poOObuydl c:Nraberyslykac poiiiOą 22 zmlenoycb W)Titlljącycb idl pojemnałt. 
McllodaK~ <lad1aDe strulmy rynku ~ JDI2DICZIIIUt, mzgólne~ 
Jiowlrdi.Hansa kompuraowegD 

Bcmion (l 987) ldtntyfilalcja segmentów rynku 44 respondcnlów (obejmuJących istnieJących i s» 
S hicrwcbicznycb mo- ~ s1ah (na pocrzeby ll!ncjlluycb ocbcrt:ów JI'O(lJktDw badalej fumy) 
tod~ tnmJYslu samoc:hodowego) na olaeśhlo !IDpia\ Wll2llOki ~z 24laylmćw 

pociDwie 1aytlmlm korzyści. (w s.tlopniowej slaW) decy~jącycb o wyborze 

Uzyskino <kit.\ jalddl~~~ poduklu. Za pomocą ll\llizy głównych skJado. 

~wyników po~ Olaeślcnie pcrlYąl wycb z 24 zmiennych~ 5 czyruuków 

olnymlnydl za pomocą bedlilej filmy i Jej konklnrltów z (Jxmom zaa:ądla1ia. cena. jakość produktu. pohtyk.a 

tych metod. OsiDc:znie punktu Wldmua ~ycb .l.lln6wia\, ełaslyaność ~i) NaleJ podslawie 

wybrn) mdDCię Wll'dl sqpnalłÓW dok.onnl klasytibcjt W celu olaełJenla paz:yqi 
~ finn(wsaunlrudo~) 
il!lpolldr:nci olaeślib w Mtopruowej Ileali SlDpleń 
spełnilrua U:t.dego z 24 lcrylmów 
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alllbd.i 1.3 

l 2 3 

Anckrsan. ~i Segmmtxja rynku pracy w USA. 22S ZIIWOdów w 14 galę:zlacb JX2liiiYSiu USA 
Slolll ( 1987) ldeoryfibcja jednorodnycb grup scblnktayzowany z utyaem 8 2Z1lltllllych 
Metoda Warda ZIIWOdów w t 4 galę:tJach JXzo. (m n płaca. sropa be:zrobocta, ~ olaes zatru. 

mysłu w celu wskazania paten- dnienia, prawdopodobieństwo zwobualia z pracy) 
qa!Dydl ban« dla p1IOOWIIików 

Robles i SandJy (1986) ldentyfibcja i cbaralatlystyk.a 361ottuc:zycb fum ~ch opiSIIIJydlza 
Metoda Warda retarywnie jednorodnycb grup pomocą 4 zmiemycb wyrat.aj~ popyt na Jeb 

IOO:Iiczydt firm~ usługi 
ludzi (do 60 osób) i łaWola na 
kr6ddcbdyslansachwUSA 

Manly (1986) IdentyfikacJa grup krajów o pc>- Struktura zairudnienia według 9 grup prmnysłu 
Metoda pojec!yll<:qo dobnej struktune 2IIIIUCklienia w 26 krajach europejskich 
polączema 

Dayle, Saunders (t 985) Identyfikacja i cbaraktaystylal 76 specjahstycmycb wyrobów chemiemych 
Metoda Warda relatywnie jecmrodnycb grup produkowanych pr;zez 13 głównych fum Europy 

speCJabstycz:nych ~ ZaclJodnięJ sdw'alcleryzowaycb z utyciem 1 o 
cbenucmych w oelu oceny :zmiennych {6 W}'niŻI\Iątych cechy produktów 
lllr1lkcyjnośo l O'KJtliwości bllda- decyduj~ o ich wyborze. 4 - chanlkteryzujące 
nycb ~i finn. Jctóre Je fumy, którejewyprodukowaly). Z lOmuennydl 
wyproclJkowaly wyodrębniono metodą ana1Jzy czynnikowej 4 

czynnilei (sila dostawcy na Jynlru. uruwersa1ność 
28SIOOOWań pnxłuldów, lechnic:zne ~ki 
stosowarui produk1u). la6re stanowiJy podstawę 
klasyfikacJI pnxłuldów. Zeslaw zmiennych został 
usulony na podstaWie opuui 40 odbioroów 
badanycb produlctów 

Greal, Larsen ( 1985) Klasyfikacja rynków światowych 71 krajów świala opisanycb za pomocą S zmieonych 
MetodaK~ch -ldasyfikacja polalcJalnycb m.akroekooormcznycb 
Howarda-Hmisa rynków zbylu w a!IU po5Zilki-

w.t.UI nowych rynków 

Saundels (1980) Segmentacja studentów uniwer- l 00 respondentów olcreśWo stopieri WiiŹilOŚC1 

Meroda Warela syłdu ze wzslędu na korzyści, btdego z 23 kiyb:riów (w S-stopnio~ skali) 
jalcicb spodziewaJą Stę po ukol\- decydujących o wyborze danego kienmlru studiów 
czeniu danego lcieruoku stUdiów 

Scbaninger. Lessig i lc:lentyfilcacja segmentów kan- Dane na temat konsumpcji 31 produktów (m m. 
Pamoo (l 980) sumentów na podstawie danych o alkohole, ldavstwa. środki odurzające. środki 
MetodaK-średnich kOilSliiTipCji 31 produktów. piel~) przez 142 studentów dutl:go 
Howarda-Harrisa Zestawlenie wymkbw z adlarm uniwcrsyteru w USA 

osobowości nabywców 
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c:d. IBbell 1.3 

l 2 3 

Fwse, Puoj i Stewart ldenlyfibcja relatywnie jedno- a) Próba 1031 Dl/bywdJw nowydl samochod6w w 3 
(1984) rockJych grup otiJbywd1w oowych mia!Dth USAwtdw 1978~za 
MdDda Wll'da i sanocłJod6w w celu mzpaznanw JQllllCą2S muamydl, z klórydl ~.s 
K~ reakcji D1JbywciTw czyuników (metodą .wizy c:zyunikowej) 
~H.misa b) 48 sprmlawców samochod6w ~JilCYch 

8 deala'6w w2 ~ USAp7.edstawtło od 2 do 
8 typów lcupu;ącyr.h. opisując icb 74 zmiennymi 
Lącmie otrzymano 194 typy opisane za pomoc:ą 74 
mńamych. w ldasyfikacji 194 typów~ 
14 mUermyc:h (zawartyc:b w miorze zmiennych z 
puok1u a). z klórydl ~ llllli:z:y ceyrmikowej 
wyodrębniono 3 czynniki 

Andtnoo, Cox i Fuleber Segmentacjalclia:rtów banków Próba poct:n<;jalnych lclientbw banków komercyj-
(1976) komen:yjuycb na podstawie nycb wylosowana z populacji rruejskicj ~ 
Mdoda K-Sedlllch kryteriów decydujących o tcll ryzowana z użyciem l .S zmiermydl decydujllC)'Cb o 
Howard&-Hamsa wyborze wyłxne bWu (dane z rolal 1973) 

Green, Fnmk i Rabin- l~a relltywnie jecm- 88 ~ amaylclńslrich opisanych z utyt:ian 14 
ton(l967) rockJych rynków dla celów mlieonych 
Metoda śnlckuej ~IXOduktów 
klasowej 

Brown, L.igbl i Gazda t:>laeślcnic pozycji JX'1)duktu na ~anie liniowe61aajów produamów 
(19ł7) rynloJ na tle iXOdukf.ów SIIOOC'hod6w ~na podstawie 
Mesoda~ kaokuR:ncyjnycb ~opinii (w7~ sk.ab) 
1iniowqo respoodcmów lllliSykańskicb na tanat 6 cech 

decyduj~ o zakupie samodlodu 

BWr i Albaurn (1986) Ocena wstępnie wyseleką~ 86 respondeot6w oanilo (w S-stopniowej slcali) 
Mesoda~a IIOW1IIl}'Cb koooepcji (ide\) ka:tdą z 6 koncepcji produktu oświederuowego (dla 
JJDJOWegO pnxkdau celów la:mumpcyjnych) \Wldług 33 zmiennych 

podzielonych na S gJówuyth kmpii czyuników 
(spolecme. ryzyko ekonomiczne. popyt, stopietl 
akceptacji ~rynek. konkurencja). Ndępnie na 
podstawie~ opoui RSpOOdentów 
~ 1ch poaądkowan1e luuowc 

Be'lage i Terwedowe Uponą:llcowanie l 02 krajÓW 102 kraje świala opisano 'll1 pomocą 18 muemycb 
(198S) świaiB na skali rozwoju lclenr.y- ~ących poziom 1cb I"O'ZWOJll Spogód 18 
Mesoda pcnądkowsu.a filcacja grup lcrajów o podobnej zmiennych~ analrzy czynnikowej ~ 
bruowego klltegorri TOZWOJU w celu porów- llJOilO 3 ceyruuló, klóre sumowiły pocistawę upo-

MUl ich 21: sUlsoWW1ymi w rzltdkowmia bedanych laaj6w i wyodrębnienia 
pl1lktyce JliZCZ IDStyllJqe 4 lclas 1ch poziomu rozwoju 
międzynarodowe 

Żtódlo Walesiak (1993a) 
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Metody klasyfikacji nalet.ą do podstawowych metod statystycznej analizy wielowy
miarowej stosowanych w badaniach marketingowych. Znalazły one trwałe miejsce wśród 
narzędzi badawczych pracowników naukowych i praktyków zajmujących się takimi bada
niami. 

O użyteczności metod klasyfikacji w badaniach marketingowych świadczą ich liczne 
zastosowania w rozwiązywaniu konkretnych problemów (por. tab. 1.3). 

W przeglądowych pracach Frank i Green (1968), Saunders (1980), Punj i Stewart 
(1983), Beane i Ennis (1987) oraz Walesiak (1993a) wskazali na główne zastosowania me
tod klasyfikacji w dziedzinie marketingu. 

Metody klasyfikacji są stosowane przede wszystkim w segmentacji rynku. 
Segmentacja rynku w ujęciu klasycznym to podział rynku na względnie jednorodne 

klasy nabywców na podstawie podobieństwa kryteriów charakteryzujących nabywców i 
(lub) kryteriów reakcji nabywców na oferowany produkt lub usług~ (por. np. KotJer (1988, 
s. 281)). 

W segmentacji rynku wyróżnia si~ dwa jej podstawowe typy (Kotler (1988, s. 286)): 
a) segmentację nabywców (konsumentów) na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych 

(consumer marlcet segmentation), 
b) segmentację nabywców na rynku dóbr i usług produkcyjnych (industria/ market 

segmentation). 
Zasadniczym zagadnieniem kat.dego procesu segmentacji rynku jest dobór odpowied

nich kryteriów tej segmentacji. Naleźy zamaczyć, że nie ma trwałego i uniwersalnego 
zbioru kryteriów segmentacji danych rynków. W każdej segmentacji rynku niezbędna jest 
elastyczność w doborze kryteriów. Warte podkreślenia jest róWDiet to, że nie ma segmenta
cji optymalnej danych rynków (którą można byłoby naśladować}, oraz to, że wartość seg
mentacji jest nietrwała w czasie (por. Prymon ( 1991, s. 43)). 

W literatw'Ze przedmiotu propozycje klasyfikacji kryteriów segmentacji przedstawili 
m.in.: Frank. Massy i W'md (1972); Assael i Roscoe (1976); Dha11a i Mahatoo (1976); 
Green i Cannone (1977); W'wd (1978); Kotter (1988). 

Zbiór kryteriów segmentacji nabywców (konsumentów) na rynku dóbr i usług kon
sumpcyjnych KotJer (1988) dzieli na dwie klasy, mianowicie na kryteria charakteryzujące 
konsumentów i kryteria reakcji konsumentów na oferowany produkt (por. rys. 1.3). 

Przykłady segmentacji nabywców na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych z użyciem 
metod klasyfikacji zawierają prace; Saundersa ( 1980); Schaningera, Lessiga i Pantona 
(1980); Calantone'a i Sawyera (1978); Andersona, Coxa i Fulchera (1976); Lessiga i 
Tollefsona (1971). W literaturze polskiej segmentację konswnentów na rynku meblarskim 
przeprowadzil Mynarski (1990). 

Podane dotychczas kryteria segmentacji dotyczyły rynku dóbr i usług konsumpcyj
nych. Niektóre z nich mogą być z powodzeniem wykorzystane w segmentacji nabywców na 
rynku dóbr i usług produkcyjnych. Dotyczy to zwłaszcza zmiennych geograficznych i 
zmiennych charakteryzujących reakcje nabywców dóbr i usług produkcyjnych. Ze względu 
na to, u rynek dóbr i usług produkcyjnych ma pewne swoiste właściwości (podstawowe 
różnice dotyczące tych dwóch rynków są przedstawione m. in. w pracy Haasa (1986, 
s. 28-32)), klasyfikacja kryteriów segmentacji i samajej procedura są odmienne. 
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W literaturze marketingowej wypracowano trzy podstawowe .ujęcia zagadnienia seg
mentacji na rynku dóbr i usług produkcyjnych. tj. segmentację jedno-, dwu- i wieloetapową. 

Omówienie tych ujęć przedstawiono m. in. w pracach: Planka ( 1985), Laughlina i Taylora 
(1991), Shapiro i Bonomy (1984). 

W stosunku do segmentacji nabywców na rynku dóbr i usług produkcyjnych Wind i 
Cardozo (1974)1 zaproponowali dwustopniową procedurę, w której wyró:tnia się makroseg
menty i mikrosegmenty. 

1 Por. równietpracc: Cheton i Kleinschrnidl (198S), Hau (1986), Cboffi'ay i Lilicn ( 1980). 
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Makrosegmenty wyodrębnia się na podstawie generalnych kryteriów chatakteryzu
jących przedsiębiorstwo-nabywcę. Do kryteriów tych zalicza się: czynniki geograficzne 
(zasięg terytorialny: rynek krajowy czy międzynarodowy; lokalizację: region kraju, miasto 
czy wieś), czynniki technicm<H:konomicme (wielkość przedsiębiorstwa: liczbę zatrudnio
nych, wielkość sprzedaży, przeciętną wielkość zamówień, przeciętną wielkość zakupów; 
branżę), czynniki organizacyjne (politykę zakupów. procedm-ę zamówień. procedm-ę zaku
pów. wymaganą wielkość zapasów, częstość zamówień). 

Segmentacja mo2:e być zakończona jm po pieiWszym etapie, gdy uzyskano zadowala
jące wyniki. 

W etapie drugim wyróżnia się mikrosegmenty - w ramach katdego wyodrębnionego 
makrosegmentu - na podstawie kryteriów charakteryzujących jednostkę podejmującą 
decyzję zakupu w przedsiębiorstwie-nabywcy. Do kryteriów tych zalicza się: pozycję jedno
stki w zarządzie przedsiębiorstwa. cechy demograficme (wiek, płeć, wykształcenie), 

osobowość. styl podejmowania decyzji, postawę wobec sprzedawców, skłonność do ryzyka, 
motywy, którymi kieruje się dana jednostka przy podejmowaniu decyzji: jakość produktu, 
jego cenę, sposób dostawy, zwłokę w zapłacie itd. 

Przykład wykorzystania dwustopniowej procedury segmentacji nabywców na rynku 
dóbr i usług produkcyjnych przedstawili Choffray i Lllien ( 1980). W wyniku analizy mery
torycmej wyróżniono w odniesieniu do badanej fumy jeden makrosegment składający się ze 
118 przedsiębiorstw-nabywców, który stał się podstawą przeprowadzenia mikrosegmentacji 
z wykorzystaniem metody klasyfikacji pojedynczego połączenia. 

Segmentację nabywców na rynku dóbr i usług produkcyjnych z wykorzystaniem kryte
rium korzyści (benefit segmentation), jakich nabywcy spodziewają się po produkcie 
(usłudze) przeprowadzili zużyciem metod klasyfikacji Bennion (1987). de Kluyver i Whit
lark (1986) oraz Moriarty i Vekatesan (1978). 

R.angan, Moriarty i Swartz (1992) przeprowadzili segmentację nabywców na rynku 
dóbr produkcyjnych, przyjmując za kryterium ich reakcję na oferowany produkt (customer 
behaviour segmenlation). Segmentacją objęto 174 nabywców produktów badam:j fumy 
(dających 40%jej wielkości sprzedaży). których opisano za pomocą 12 zmiennych. 

Zagadnienie segmentacji rynku mote być rozpatrywane w szerszym sensie niż klasy
czne. W ujęciu klasycznym segmentacji rynku obiektem badania jest pojedynczy konsu
ment-nabywca (indywidualny nabywca. gospodarstwo domowe, organizacja lub przedsię
biorstWo-nabywca). W badaniach segmentacyjnych sefU u largo obiektem badania mote być 
pojedynczy konsument-nabywca lub ich zbiorowość na określonym rynku (np. zbiór praco
wników wykonujących dany zawód, zbiór nabywców z danego miasta, regionu czy kraju). 

Celem badań segmentacyjnych sensu largo jest (por. Punj i Stewart (1983, s. 135)) 
wyodrębnienie (identyfikacja) grup jednostek (ludzi. rynków, organizacji) - segmentów, 
które mają pewne wspólne charakterystyki (postawy, skłonności nabywcze, przeciętne 
przyzwyczajenia itd.). 

Praktyczne wykorzystanie metod klasyfikacji w zagadnieniu segmentacji rynku, gdy 
obiektem badania jest zbiorowość nabywców, zawierają prace: Berlage'a i Legesse'a ( 1990); 
Swinnena ( 1989): Anders ona. Butleca i Sloana ( 1987); Manly'ego (l 986); Greena i Larsena 
(por. Green, Tuli i Albaurn (1988, s. 594-595)); Sethiego ( 197 l). Problematykę segmentacji 
rynków międzynarodowych omówiono szczegółowo w pracy Jaina (1987. s. 346-395). 
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Segmentacja sensu largo powinna być przeprowadzana w dwóch fazach (por. np. 
DietJ (1985, s. 368-376), Frank, Massy i Wmd (1972, s. 91-111)). W pierwszej fazie należy 
wyodrębnić makrosegmenty (opierając się na layteriacb charakteryzujących obiekty okre
§lone jako zbiorowości pojedynczych nabywców), a dopiero w fazie drugiej następuje iden
tyfikacja mikrosegmentów (na podstawie uwzględnienia kryteriów charakteryzujących indy
widualnych nabywców). 

Oczywiście tak pojęta segmentacja jest znacmie trudniejsza do przeprowadzenia i 
kosztowniejsza niż segmentacja sensu stricto (szczególnie dotyczy to segmentacji rynków 
zagranicmych). 

Drugim równie wamym obok segmentacji zastosowaniem metod klasyfikacji jesl 
identyfikacja relatywnie jednorodnych grup nabywców w celu lepszego zrozumienia reakcji 
(zachowań) nabywców. Przykłady takiego zastosowania metod klasyfikacji moma znależc~ 
w pracach: Fursego, Punjego i Stewarta (1984); Kiela i Laytona (1981); Claxtona, Fry'ego i 
Portisa (1974). 

Metody klasyfikacji mogą być zastosowane do oceny motliwości istniejących 

(nowych) produktów w stosunku do produktów konkurencyjnych. PozwaJają więc on(~ 
określić pozycjt produktu na rynku na tle produk-tów konkurencyjnych. W ten sposób 
finna może sprawdzić usytUowanie na rynku swojej oferty w postaci nowego produktu w 
stosunku do konkurencyjnych produktów. 

Zastosowanie metod klasyfikacji do rozwiązania tego typu zagadnienia można maleź<! 
w pracach: Greena. Carmone'a i Smitha (1989); Hodgkinson, Padmore i Tomes (1991).; 
Doyle'a i Saundersa (1985). 

Tego typu badania mogą być prowadzone z użyciem metod klasyfikacji nie tylko w 
odniesieniu do produktów czy usług. ale również w stosunku do przedsiębiorstw. Pozwalaj~l 
one określić pozycję badanego obiektu (przedsiębiorstwa) na tle obiektów konkurencyjnych.. 
Rozważania traktujące o tej problematyce można znaleźć w pracy Roblesa i Sarathy'ego 
(1986). 

Identyfikacja grup produktów lub usług o podobnych charakterystykach za pomoal 
metod klasyfikacji pomaga w rozwiązaniu bardzo istotnego zagadnienia określania strok·· 
tury rynku. Rozwiązanie tego typu problemu z użyciem metod klasyfikacji zaproponowalii 
Greeo. Tull i Albaurn (1988) na przykładzie rynku komputerowego. 

Metody klasyfikacji mogą być wykorzystywane przez wielu badaczy w rozwiązywaniut 
problemu identyfikacji relatywnie jednorodnych rynków dla celów testowania produktów .. 
Ta forma wykorzystania metod klasyfikacji została zaproponowana w pracy Greena, Franiuli 
i Robinsona ( 196 7). 

Segał i Jobar (1992) wykorzystali metodologię badawczą zaproponowaną prze2: 
Greena, Franka i Robinsona do identyfikacji relatywnie jednorodnych grup miast 
amerykańskich dla celów testowania produktów. Wyniki te porównali z publikowaną w lite-· 
raturze marketingowej listą 46 "przeciętnych" miast amerykańskich, które są· uważane zat 
najlepsze do testowania produktów. Okazało się, 1e miasta te, uważane za przeciętne w 
USA. ró:tnią się istotnie między sobą. 

Day i Heeler (1971) wyselekcjonowali, z użyciem metod klasyfikacji. próbę domów 
towarowych w pewnym mieście amerykańskim dla celów testowania produktu. 
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Identyfikacja relatywnie jednorodnych rynków testowych umotliwia uogólnienie 
otrzymanych rezultatów. Wyniki z jednego rynku testowego mogą być uogólnione na inne 
rynki testowe z tej samej klasy jednorodnej. Pozwala to macznie zredukować liczbę wyma
ganych rynków do testowania produktów. 

Innym praktycznym wykonystaniem metod klasy1lkacji jest stosowanie ich jako me
tod redukcji opisu. W tym względzie c~ej wykorzystuje się jednak w praktyce ana.l.izę 
czynnik ową. 

Metody porządkowania liniowego w porównaniu z metodami klasyfikacji nie mają tak 
dutych możliwości zastosowań. Nie świadczy to bynajmniej o ich podrzędnej roli w bada
niach marketingowych. Stanowią one cenne narzędzie w rozwiązywaniu wybranych pro
blemów marketingowych. Moma wskazać na kilka istotnych zagadnień. w których 
rozwiązywaniu metody porządkowania liniowego odgrywają istotną rolę (por. ta b. 1.3). 

Podobnie jak metody klasyfikacji równie:! metody porządkowania liniowego moma 
stosować do oceny mo:tliwości istniejących (nowych) produktów w stosunku do produktów 
konkurencyjnych. Pozwalają więc one określić pozycję produktu na rynku na tle produ
któw konkurencyjnych. Badania tego typu mogą być wykonywane również w odniesieniu 
do innych obiektów (np. przedsiębiorstw, krajów), pozwalając określić pozycję badanego 
obiektu (obiektów) na tle obiektów konkurencyjnych. Przykłady takiego wykonystania me
tod porządkowania liniowego przedstawili Brown. Light i Gazda ( 1987) oraz Berlage i 
Terweduwe (1985). 

W literaturze polskiej metody porządkowania liniowego zastosował w swoich pracach 
Mynarski (1987, 1990) w celu określenia pozycji produktów ułatwiających konsumentom 
ich wybór (badaniem objęto odpowiednio l O samochodów osobowych i 7 zestawów me~ 
blowych). 

Określenie pozycji badanego obiek'tU (produktu. usługi, przedsiębiorstwa) na tle obie
któw konkurencyjnych mote być przeprowadzone na podstawie obiektywnie ustalonych 
wartości zmiennych opisujących badane obiekty lub na podstawie subiektywnych ocen ~ 
tencjalnych i istniejących nabywców (w zadanej skali ocen) w stosunku do katdej zmiennej 
opisującej badane obiekty. Usytuowanie badanego obiektu (odpowiednio tinny kom
puterowej i motelu). z użyciem metod porządkowania liniowego, w gronie 8 głównych tinn 
komputerowych na rynku w USA (opisanych 15 zmiennymi) i w gronie 10 moteli 
(opisanych 12 zmiennymi) na podstawie ocen respondentów przedstawiono w pracy 
Greena. TuUa i Albaurna ( 1988, s. 679-680 i 686). 

W procesie rozwoju nowego produktu (por. np. Garbarski, Rutkowski i Wrzosek 
(1992, s. 204)) bardzo wa1.ną fazę stanowi ocena wst~pnie wyselekc:jonowaoych idei 
(koncepcji) produktu pn.ez firmę (product idea screening by thefirm). W tym względzie 
bardzo użytecznym nru-.tędziem statystycznym sł~cym do przeprowadzenia takiej oceny i 
wyboru są metody porządkowania liniowego idei produktów (por. Grcen. Tuli i Albaurn 
(1988. s. 720-725)). 

W pierwszej fazie na podstawie odpowiedniego zestawu zmiennych ocenia się k.at.dą 
ideę produktu. W następnym kroku wyznacza się syntetyczne wartości dla każdej analizo
wanej idei produktu i przeprowadza się ich porządkowanie. Stanowi ono podstawę wyboru 
danej idei produktu. Rozwai.ania traktujące o tej problematyce w aspekcie badań empiry
cmych moma znaleźć w pracy Balcera i Albaurna (1986). 
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W procesie postępowania konsumenta przy zakupie dóbr i usług istotną faząjest ocena 
alternatywnych produktów przez konsumenta. W literaturze marketingowej wypracowan·o 
odnośnie do tego wiele rómych modeli. Zasadnicze maczenie wśród tych modeli mają me
~ porządkowania liniowego zbioru obiektów {oparte na wzorcu rozwoju lub bezwzorco
we). Problematyka ta została omówiona m. in. w pracy Kodera { 1988, s. 198·200). 

Analiza regresji wielorakiej oalety do podstawowych metod stosowanych w bada
niach marketingowych. W każdym problemie marketingowym pojawia się zbiór mńennycht. 
W badaniach marketingowych przedmiotem zainteresowania jest przede wszystkim jedna z 
tych mńennych (np. wielkość sprzedaży danego dobra), zwana mńenną zaletną. Badaczie 
marketingowi starają się poznać przyczyny jej mńenności w czasie i Oub) przestrzeni. W 
tym celu wybiera się zespół zmiennych zwanych niezald.nymi, których zmienność w c::zasi,e 
lub przestrZeni pozwala określić ich udział w wyjaśnianiu mńennej zalemej. 

Rót.ne dziedziny wykorzystania analizy regresji wielorakiej w badaniach marketingo
wych przedstawiono w pracach: Liliena, Kodera i Moorthy'ego (1992); Mattssona i Naerta 
(198S); Liliena i Kodera (1983); Naerta i Leeflanga (1978); Parsonsa i Schultza (1976), 
Analiza regresji jest wykorzystywana głównie w analizie popytu. gdzie wielkość sprzedaży 
pewnego produktu danej firmy jest fwlkcją takich mńennych, jak: 

a) mńeone cbarakteryzujące badane dobro i dobra pozostające z nim w związku 
(komplementarne, substytucyjne) - cena, wydatki na reklamę i promocję, jakość produktu, 
kanały dystrybucji, okres gwarancji, właściwoki produktu; 

b) mńeone charakteryzujące konsumentów- dochody konsumentów, gusty i preferen
cje konsumentów (por. Douglas (1987); Meoezes i Currim (1992); Parsons i Schultz (1976); 
Naert i Leeflang (1978); Gatigoon. Andersoo i Helsen {1989)). 

Ze względu na to, te chłonność rynku danego produktu jest na ogół ograniczona do 
opisu zaletnoki w fwlkcji popytu. nalety przyjąć funkcję o malejących przyrostach (por. 
np. Parsons i Scbultz {1976, s. 144); Died (198S, s. 233)). Z tego względu przyjmuje się w 
badaniach marketingowych głównie funkcję potęgową lub semilogarytmicmą. 

W następnej fazie na podstawie zebranych danych statystycmych funkcja popytu na 
dane dobro podlega estymacji i weryfikacji i sama staje się podstawą do wnioskowania (np. 
do wyznaczenia prognozy sprzedaży danego produktu w pewnym przyszłym okresie • por. 
np. Beane i Ennis (1987)). 

Oprócz estymacji fimkcji popytu niezwykle wat.nym zagadnieniem w badaniach mar·· 
ketingowych jest wymaczenie współczynników elastycmości popytu mierzących względne: 
mńany popytu wywołane określonymi wzgl~ymi mńanami zmiennych niezalet.nych . 
Znajom~ elastyczności popytu na dane dobro pozwala podjąć właściwe decyzje co de• 
mńan w wartc*iach zmiennych niezalet.nych kontrolowanych przez firmę (cena produktu.. 
naldady na reklamę i promocję, jakość produktu. kanały dystrybucji, okres gwarancji . 
włUciwoki produktu). 

Analizę regresji wielorakiej i wyznaczanie na jej podstawie współczynników elasty .. 
cmości moma powiązać w badaniach marketingowych z zagadnieniem segmentacji rynku 
przeprowadzanej z zastosowaniem metod klasyfikacji. Zagadnienie to (choć segmenty rynlru 
zostały tam wyodrębnione a priori na podstawie cen produktu) qa przykładzie pewnegCI 
nieb'WIIłego dobra uiytkowanego w Holandii w latach 1978-1983 (30 obserwacji dwuJnie .. 
sięcznych) przedstawili Plat i Leeflang (1988). 
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W modelowaniu marketingowym jako zmienną zależną wykorzystuje się nie tylko 
wielkość sprzedaży danego produktu, ale równiet udział sprzedaży danego produktu w 
sprzedaży ogółem produktów konkmujących ze sobą na rynku. Modele tak skonstruowane 
noszą nazwę modeli udziału w rynku (market shore models) i zostaną zaprezentowane w 
podrozdz. 5.4. Analiza udziałów w rynku produktu danej firmy umotliwia ocenę jej roli w 
porównaniu z jej rolą u konkurentów. Celem budowy modeli udziału w rynku jest przede 
wszystkim oszacowanie współczynników elastyczności pozwalających mierzyć wpływ 

względnych zmian (odniesionych do konkretnego produktu konkurencyjnego lub produktu 
przeciętnego) w wartościach zmiennych niezależnych na udział danego produktu w rynku. 

Przegląd i praktyczne wykorzystanie w badaniach marketingowych modeli udzia.hl w 
rynku zawierają prace: LambiDa (1976); Ghosha, Neslina i Sboemakera (1984); Jaina i Vil
cassima {1989}; Hanssens, Parsonsa i Schultza {1992}. 



2. OGÓLNE ZASADY 
STATYSTYCZNEJ ANALIZY WIELOWYMIAROWEJ 

W BADANIACH MARKETINGOWYCH 

2.1. Pojęcia wstępne 

Do podst.awo\\ych pojęć statystyC7llej analizy wielcmymiaro\\-ej zalicza się pojęcie 
obiektu i zmiennej. Głó'Mlym zagadnieniem jest określenie elementarnej jednostki badaw
czej, czyli obiektu badania W pracy przez obiekt rozumie się "najmniejszy element podda
ny obserwacji, który dostarcza podst.awo\\-ej z punktu wid.zl:nia sformuło\\anej hipotezy in
formacji" (por. Steczkowski i Zeliaś (1981 , s. 19-20)). 

Obiekty są rozumiane w sensie zarówno dosłownym, jak i przenośnym. Obiektem jest 
więc w badaniach marketingowych określona rzecz. osoba. kategoria abstrakcyjna łub 
zdarzenie. KonkreUtymi przyldadami obiektów w badaniach marketingowych są: konsu
ment X. produkt Y, respondent R przedsiębiorstwo F, rynek testowy T, dom towarowy D, 
koncepcja (idea) produktu I, rynek zbytu Z, gospodarstwo domowe G. Zbiór obiektów 

badania będzieoznaczanyprzez A ={A,}; ={A1, .. ·.A.,}. 
Zmienna w statystycznej analizie wicłO\\)miarowej jest charakterystyką opisującą 

zbioro\\OŚĆ obiektów. Za jej pomocą dokonuje się mierzenia zjawisk i obiektywiruje ich 
opis (por. Jajuga ( 1987, s. 12)). W ujęciu formalnym zmienna M

1 
to od\\7.orowanie: 

M
1
:A -+ R (j= 1, ... ,m). 

gdzie: R- 7bi6r liC2b rzeczywistych, 
m - liC2ba zmiennych. 
PodstaY;owe typy zmiennych stoSO\\'Bnych w statystycznych badaniach marketingo

wych zostaną pri.Cdsta\\ione w następnym punkcie tego rozdziału . 
Znajomość w analizie statystyc-mej zbioru obiektów i zmiennych pozwala zapisać ma

cierz danych, w której do·wolny element oznac-1..3 się przez r11 (1 = l , ... , n;j"'" l, ... , m). Jest 

to wartośćj-tej zmiennej zaobserwowana w i-tym obiekcie. 
Jeśli do dwóch "-wYmiarów" (obiekty. zmienne) wprowadzi się ""ymiar" cz.asu. to• 

otrzymuje się tzw kostkę danych. Pojęcia tego używają w swoich pracach m. in. Żukowska 
oraz Mucznik ( 1976) 1 Jajuga (l987b). Dowolną liczbę w kostce danych oznac?.a się prze2: 
r,

1
, . Jest to wartość J·tej zmiennej w i-tym obiekcie w okresie t (i = l ..... n: j = l, .... m: 

t = l, .... 1). W celu uproszczenia zapisu do \\'Szystlcich wzorów w pracy będzie stosowana 
zasada, według której indeks pasywny (stały) będzie pomijany. 
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W badaniach marketingowych wykorzystujących metody statystycmej analizy wielo
wymiarowej nie wychodzi się poza trzeci "wymiar". Wiąże to się nie tylko z brakiem 
odpowiednich danych statystycznych. ale również z tym. że w dalszych etapach analizy 
wielowymiarowej pietwotne dane podłegają syntetyzacji. Ponadto w razie liczby wymiarów 
większej od trzech kłopotliwa staje się interpretacja wyników końcowych. 

Trójwymiarowe ujęcie w postaci kostki danych pozwala stosować w badaniach marke
tingowych następujące schematy badawcze: 

a) ujęcie całościowe, w którym wykorzystuje się całą kostkę danych - a.nalizowany jest 
tutaj zbiór n obiektów w T okresach ze względu na m zmiennych; 

b) ujęcie cząstkowe - kostka ma trzy wymiary, więc możliwe są do uzyskania trzy 
ró:żne jej przekroje: 

- przekrój czas - zmienna, w którym jeden z obiektów jest analizowany w T okresach 
u względu na m zmiennych, 

- przekrój obiekt - czas. w którym n obiektów jest a.nalizowanych w T okresach ze 
względu na jedo.ą zmienną, 

- przekrój obiekt- zmienna, w którym n obiektów jest analizowanych ze względu na 
m zmiennych w jednym okresie. 

W dalszej częśc1 pracy będą wykorzystywane dwa ujęcia: całościowe oraz cząstkov.-e w 
przekroju czas - zmienna i obiekt - zmienna 2 koncepcji kostłu danych. Ujęcie cząstkowe w 
przekroju obiekt - czas nie będzie rozpatrywane, ponieważ jest to zagadnienie analizy 
jednowymiarowej. 

2.2. Zagadnienie pomiaru, klasyfikacji i doboru zmiennych 
w statystycznej analizie wielowymiarowej 

Ponieważ zmienna jest podstawową i najczęściej stosowaną kategońą statystycznej 
analizy wielowymiarowej, przeto wymaga obszerniejszego omówienia. Choć w literaturze 
statystycznej jest wiele klasyfikacji zmiennych (por. np. Borys (1984)). w pracy uwaga 
zostanie skoncentrowana tylko na uzecb najważniejszych. nie tytko z teoretycznego punktu 
wtdzenia, ale również ze względu na specyfikę badań marketingowych. 

Ze względu na Liczebność zbioru wartości, jakie może przybierać zmienna, można je 
podzielić na dyskretne (zbiór mo7Jmych wartości zmiennej jest zbiorem przeliczalnym) 
oraz ciągle (zbiór motliwych wartości zmiennej jest zbiorem nicprzeliczalnym). Przy 
pomiarach zmiennych dyskretnych wielkości mogą się zwiększać lub mutiejszać o pełną 
Jednostkę, przy zmiennych zaś ciągłych wzrost lub spadek może być dowolnie małą c:zęścią 
jednostki. 

W praktyce statystycmej- jak słusznie stwierdza Guilford (1964, s. 37)- "traktujemy 
pomiary zmiennych ciągłych i skokowych na ogół w ten sam sposób". Wynika to z tego, że 
pomiaru wartości zmiennej ciąglej dokonuje się zawsze z pewnym przybliżeniem: zatem 2 

punktu widzenia zastosowań praktycznych rozróżnienie zmiennych ciągłych i dyskretnych 
często nie jest istotne. 

Drugim bardzo ważnym kryterium łdasyfi.kaqi zmiennych z punktu widzenia badań 
marketingowych są skale pomiaru. Wymaga to wprowadzenia podstawowych pojęć z 
zakresu teorii pomiaru. 
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Przez pomiar rozumie się przyporządkowanie liC7b obiektom zgodnie z określonymi 
regułami w taki sposób, aby liC7by odzwierciedlały relacje zachod.7Jtce między tynu obie
ktami (por. np. Pawłowski (1969, s. 54). Choynowsk.i (1971, s. 17)). 

Podstawą teorii pomiaru jest pojęcie skali. 
Definicja l (por. Adams, Fagot i Robinson (1965, s. 101-102): Walesiak (l990b. 

s. 37)). Taką uporządkowaną czwórkę U = <A; G; H; F>, i.e 
a) A to niepusty zbiór obiektów. H - zbiór liC7b rzeczywistych, G - klasa funkcji od

wzorowujących A w H, F- klasa funkcji odwzorowujących H w H, 
b) dla wszystkich g e G i f e FJ o g e G. 
c) F zawiera przekształcenie H na H. a ponadto dJa kaidego f 1 ,J; e F złoźerue 

f 1 oJ;eF. 
nazywa się skalą pomiaru. 

W teorii pomiaru rozróżnia się 4 podstawowe skale pomiaru, wprowadzone przez Ste
vensa (1959). Definiując w odniesieniu do skali ilorazowej dopuszczalne przekształcenie, 
Stevens nie określiJ, do którego lbioru należy y w funkcji (2.4). tzn. czy należy do calego 
lbioru liC7b rzeczywistych, zbioru liczb rzeczyv.'istych dodatnich. czy rzeczywistych nie
ujemnych. Dopiero definicja Adamsa. Fagota i Robinsona usunęła tę usterkę. 

Definicja 2 (por. Adams, Fagot i Robinson ( 1965. s. 103); Walesiak (l99lc, 
s. 13-14)). U = <A, G; H. F> Jest skalą nominalną "'1edy i tylko wtedy. gdy F jest lbiorem 
wszystkich funkcji f odwzorowujących H w H (H = R) takich, 'T.e 

f - funkcja wzajemnie jednoznaczna. {2.1) 

Defimcja 3 (por. Adams, Fagot i Robinson (1965. s. 103}: Walesiak (199Ic. s.l4)). 
U= <A; G; H; F> jest skalą porządkową wtedy i tylko wtedy. gdy F jest zbiorem wszyst
kich funkcji f odwzorowujących H w H (H = R) takich, że 

f - funkcja ściśle monotonicznie rosnąca 
(2.2) 

Dejinic;a .J (por. Adams. Fagot i Robinson (1965, s. 103}: Walesiak (l990b. s 37)). 
U = <A, G; H. F> jest skalą interwalową (przedziałową) wtedy i tylko \-.tedy, gdy li jest 
zbiorem wszystkich liC7b r7 • .cczywistych R i F jest zbiorem funkcji f takich, te dJa dodat
niego b 

f(y) =by+a, f(y) eR (2.3) 

dJa wszystkich y e R. 

Definic;a 5 (por. Adams. Fagot i Robinson (1965, s. 103); Walesiak (l990b. s. 38)). 
U= <A ; G; H; F> jest skalą ilorazową (stosunkową) wtedy i tylko \\tedy. gdy H jest 
zbiorem liczb rzeczywistych dodatnich R i F jest lbiorem funkcji f takich, że dla dodat-
niego b 

f(y) =by, f(y) ER, (2.4} 

dla wszystkich y eR •. 
Z przytoczonych definicji 2-5 wynika. U:. z typem skali wiąże się grupa przekształceń, 

re względu na które skala zacho"1.1je swe własności. Dopuszczalnymi prz.eksztalceniami są 
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więc te, które nie naruszają zasobu informacji zawartej dla miel7.0nej zmiennej. W zmien
nej "odporność produktu na gniecenie" zmierzonej na skali porządkowej wyróżniono 
następujące warianty: odporny (3), podatny (2), nieodporny (l). Zbadano 5 bluzek 
damskich i otrzymano ich charakterystyki: 

A B C D E 

3 2 2 

Do wyników pomiaru zastosowano dwa przekształcenia: f(y) = 0,5yl - 2y+ 3 

f(y) = /, i uzyskano wyniki: 

A B C D E 

f(y)=/ 9 4 4 l 

f(y) =0.5y1 -2y+3 1.5 1,5 1,5 

Relacje między badanymi bluzkami nie zmieniają się tylko w razie przekształcenia 
f (y) =/,jest ono bowiem dopuszczalne dla skali porządkowej. 

Skale te są uporządkowane od najsłabszej (nominalna) aż do najmocniejszej (skala 
ilorazowa). Wynika to z definicji 6. 

Dejimcja 6 (por. Walenta (1971, s. 52)). Skala U1 jest mocniejsza od skali U1 zawsze 1 

tylko wtedy, gdy jeJ dopuszczalne przekształcenie jest zdegenerowanym przypadkiem 
dopuszczalnego przekształcenia skali U1 • 

Na wartościach poszczególnych skal, ze względu na dopuszczalne pr.teksztalcenie. 
można wyznaC7-ać następujące relacje: 

a) skala nominalna - relacje: równości, różności. 
b) skala porządkowa- relacje: równości, różności. większośct, mniejszości, 
c) skala przedziałowa- relacje· równości.. różności, mniejszości. większości, równości 

różnic i przedziałów, 
d) skala ilorazowa - relacje: równości. różności, mniejszości, większości. równości 

różnic i przedziałów. równości stosunków między poszczególnymi wartościami skali. 
Wykonywanie operacji arytmetycznych dodawania i odejmowania jest dopuszczalne 

na wartościach skali przedziałowej. Skala ilorazowa dopuszcza ponadto wykonywanie na 
wartościach skali operacji dzielenia i mnoi..enia. Jedyną dopuszczalną operacją cmpuyczną 
na wartościach skali nominalnej i porządkowej jest 1JiC1J1nie 7AarLeń (t1.n. tego. ile relacji 
mniejszości. większości 1 równości określono na wartościach np. skali por~.ądko"-'Cj) . 

"Naturalnym" początkiem skali ilorazowej JCSt wartość zerowa (zero lewostronnie 
ograniC7..a zakres skali). Skala mtcrwaJowa nie ma "naturalnego" początku w 7.er7.e. War
tość 1.erowa na tej skali jest zwykle przyjmowana arbitralnie lub na podstawie kon\\-oencji 
(por. np. Ackoff ( 1969, s. 240)). 

W związku z tym naleźy odpowiedzieć na ważne pytanie: kiedy dana zmienna jest 
m1erzona na sk;.li pr7.edzialowej, a kiedy na skali ilorazo\\-'Cj? Tytułem wprowadzenia 
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naJety stwierdzić,~ w teońi pomiaru wyróżnia się dwa rodzaje pomiaru: pomiar bezpośre
dni i pomiarpośredni (por. np. Cboynowsk:i {1971, S., 22)), 

Pomiar bezpośredni pozwala przyporządko\\)'WaĆ 1iC7by mierzonym zmiennym be:z 
pomocy innych zmiennych (nie zakłada się więc :tadnych skal do mierzenia innych zmien
nych). W pomiarze pośrednim mierzone zmienne są funkcją pomiarów innych mtiennych 
(o znanych skalach ich pomiaru). 

Przykładem zmiennej mierzonej według pomiaru bezpośredniego jest liczba konsu
mentów, natomiast według pomiaru pośredniego - dochód w milionach zJotycb na jednego 
konsumenta. 

Zmienna jest mierzona na skali ilorazowej (w pomiarze bezpośrednim lub pośred·
nim), jeśli zbiór jej moilhrych wartości zawiera się w zbion..c R, (istnieje dla niej absolutny 
- naturalny - punkt zerowy, który oznacm zupclny brak wielkości mierzonej zmiennej) i 
wartości te można uporządkować jednoznacznie na osi lic-t.bowej z podaniem stałej (al<~ 
dowolnej) jednostki. 

Z kolei zmienna jest mierzona na skali prl.Cd..z.ialowej (w pomiarze bezpośrednim lub 
pośrednim), gdy zbiór moiJ.jllych jej ·wartości (z umownym punktem zero\\ym) zawiera się 
w zbiorze R i wartości te można uporządkować jednoznacmie na osi liczbowej z podaniem 
stałej (ale do\\ołnej) jednostki. Na przykład 7lilienna "wydatki na reklamę w mln zł" je51l 
mier.r.ona na skali ilorazowej, \\)'lli.k finansowy 7aŚ na skali proxłziałowej. 

Jedna z podstawo'lych reguł teońi pomiaru mó"i, że jedynie rezultaty pomiaru " ' 
skali mocniejszej mogą być transformo\\ane na liczby należące do skali słabszej (por. np. 
Steczkowski i Zeliaś (1981, s. 17); Wiśniewski (1986; 1987): Walesiak (1990b. s. 40)). 
Transformacja skal polegająca na ich wzmacnianiu nie jest mo.diwa, ponieważ z mniejszeJ! 
ilości informacji nie można uzyskać większej jej ilości. W litemtun.e (por. Anderberg; 
(1973); Pociecha (1986)) podawane są J)e\\'ne aproksymacyjne metody przekształcania skal 
slabszych w silniejsze opierające się na pewnych dodatkowych informacjach. Stosując w; 
dozwolone przekształcenie wartości na skali. zachowujemy niezmienność typu skali pnyję-· 
tej dla danej zmiennej. 

Inna z reguł teorii pomiaru mówi, że metody ilościowe, które można stosować do1 
wyników pomiaru w skali słabszej. zezwala się stosować również do liczb uzyskanych z; 
mierzenia na poziomie mocniejszym. Wynika to z tego. ~ skala mocniejs7..a zawiera w so
bie dopuszczalne relacje skali słabszej. 

Metody statystycznej analizy wielowymiarowej (SA W) wymagają na ogół przyjęcia 
zaJot.enia o jednorodności skali pomiaru badanych zmiennych. 

Typ skali, ze względu na dopuszczalne przekształcenia, dctenninuje stosowalność 
romlaitych technik statystyczoo.dconometrycznych. 

Definicja 7 (por. np. Walenta (1971, s. 61)). Technikami statystycznymi dopuszcz:al
nymi dla danego typu skali są takie techniki, które dostarcz..ają "Yffików (w sensie relacji) 
niezmiennych względem dopuszczalnych przekształceń. 

Pierwsze zestawienie typowych technik statystycmych przydatnych w pomiarze doko
nywanym na skalach różnych rodzajów zaprezent0\\'31 Stevens (1959, s. 27). W tab. 2.1 
przedstawiono typowe metody i tecbnik.i wykorzystywane w statystycmej analizie wielo
wymiarowej, których stosowanie jest ozależnione od skal pomiaru zmiennych. 
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Tabela l. l 

Metody i lecimiki dopnszt:?!!lnc w odniesieniu do poc::zególnych skal pooriaru 

Typskali nominalna ~w a prmd:tjalowa ilorazowa 

l 2 3 4 s 
profil finny, faza jak~ produJau.. wielko§C sprze-
rozwoju rodziny, oasla wienie do pro- temperatura ~c. daty, cena pro-

Przykłady osobowość, lc.olor i duktu. stopiCli ryzyka. OJ:}, czas (ltale:n- duktu, wydalki 
mtieonych smalt produktu, spodziewane konyści dan), wynik finan. na reJd~ 

zawód z produktu sowy olc:rea gwarancj~ 
doch6d konsu-
menta 

hdnia geomo-

trycm.. kodnia 
Wdnia luumooicma, 

Miary połotenia modalna mediana arytmetyc2oa lDOIJlellty zwykło 
-średnia 

arytmetycma 
kwadratowa itd. 

wań&J:JCja, odchy-
leoie standardowe, 

Miary dyspctsj i miaryinf~i odchylenie odebylenie prze- współczynnik. 
ćwiartkowe ciętne, ~ko4ć zmi~ 

przedzialu mtien-
ności 

miary w~ współc:zyrmik. koro la- wsp6lczymik koro-
Miary statystyczner Pear- cji r Kendalla. lacji Pearsona, SIOIIU-

wspóbmic:nności sona, C~ HoU- współczynnik. leon- nelt ktlrel.acyjny, 
wiga, Czuprowa itd. kordancji Kcnda.Ua i wsp6lalymik kan>-

Smitha lacii 
testy niepuametry- tellty perarnetryc:zne 

Testy i.stotnotci chi-kwadra! cme (maloJ, serii) (F-ikn2u~i. 
t-studenla) 

miary podobicńllłwa 
obtckl6w <JpJSIIIl)dlza 
pcliTIOQI muemycb 

Miary nominalnyc::b: odległość oparta na odległość odległość Can-
podobieilslwa a) bmamych (R.ogaa wsp61czynnik.u 1 Minlcowskiego berTa. Braya l 
obielc16w i Tanunota. Sokala i Kendalla (por. pld (m.in. euklidesowa. Curtisa 

Micheoera), 2.5) nu ej ska) 
b) wiclorilanowych 
(Sokala i Micbencra) 

Fonnuły standaryzacja, przekszlałcenia 

nonnaliml:y.jne X X unilaryzacja ilorazowe 
zerowana 

X- W odniesieniu do skali nomjnalnej i pot'7lłdkowej nie zachodli poCtzeba normalizacJI, na ich wastościach 
bowiem nie W)'li'UillZII się ani relacji równości rómic i prz.edział6w, ani stosunlców. 

L-ódln: Opracowanie własne na podstawie prac: Stevens ( 19.59): Cboynowski (1971 ); Góralski ( 1974 ); Anderberg 
( 1973); Kaufrnan i Rousseeuw ( 1990). 
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Gdy celem badania jest uponądkowanie tinio"We 7bioru obiektów, istotnego znaczenia 
nabiera klasyfikacja zmiennych -re wLględu na preferencje wśród zmiennych. Wyróm.ia się 
wtedy stymwanty (S), destymwanty (D) i norninanty (N). Pojęcie stymulanty i destymwanty 
wprowadził Hellwig (1968), a norninanty - Borys (1978). PJ'7.eci\\ieństwem zmiennych 
preferencyjnych są zmienne neutralne (obojętne) (por. Borys (1984, s. 111. 121)). 

Zmienna M1 jest destymwantą (zob. Heliwig (1981, s. 48)). gdy dla kaldych dwóch 

jej wartości D,1 ,Da1 odnoszących się do obiektów A,,A. jest 

(symbol --< oznacza dominację obiektu A• nad obiektem A,). 
Zmienna M

1 
jest stymwantą (zob. Heliwig (1981. s. 48)), gdy dla każdych dwóch jej 

wartości S,1 , s., odnoszących się do obiektów A,.A1 jest 

S,1 > s., ~ A, >- A.t 

(symbol >- oznact.a dominację obiektu A, nad obiel..'tem Ał) . 

W badaniach empirycznych norninanty są na og6ł pomijane ze względu na trudności 
związane z ustaleniem wartości tzw. nominalnych. Trudności te są jeszcze "iększe, gdy 
norninanta jest \\ielomodalna (Borys (1984, s. ll8)). Za najbardziej korzystną nartość 
norninanty jednomodalnej jest uzna\\ana waność nominalna 7l'Tliennej, a t.a \\artość naj
mniej korzystną • wartość minimalna lub maksymalna. 

Zmienna M1 jest norninantą jednomodalną (7.ob. Borys (1984. s. 118)), gdy dla 

kaźdych dwóch jej "artości N,1 • N łJ odnoszących się do obiektów tl,. At 

-jeżeli N,1 ,l·la1 S nJ' to .V11 >N41 ~A, >-A.t• 

- jeżeli N,
1

,Na1 >n1 , toN,
1 

>N.1 ~A, -<A4 , 

gdzie n
1 

to nominalny poziom zmienncjj-tej . 

Dobór zmiennych w statystyelllej analizie wielowymiarowej jest jednym z naj
ważniejszych, a zara1..cm najtrudniejszych zagadnień . Od jakości -resta\\u zmiennych lAJeży 
bowiem wiar)'godność ostatecznych wyników i trafność podejmowanych na ich podstawie 
decyzji w zagadnieniach marketingowych. 

Choć ustalanie l.bioru zmiennych ~1.alezy od typu metody statystycznej analizy ,,;eta
wymiarowej (np. dob6r zmiennych w anali7je regresji "ielorakiej. w zagadnieniu klasy
fikacji i porządkowania liniowego). można jednak wskazać na pewny ogólny tryb postę
powarua w tym wLględzie. 

Do roZ\,ią.zania zagadnienia doboru zmiennych służą zasadniczo d"a uj\)Cia: 
a) dobór mel)1oryczny w ścisł}m tego słowa znaczeniu, 
b) dobór merytoryC7.Ilo-formalny. 
Punktem wyjścia obu ujęć jest skonstruowanie, na podstawie merytoryc-mej znajomo

ści zagadnienia. potencjalnej (wstępnej) listy zmiennych. Zadanie to jest szc:rególnie odpo
wiedzialne. Badaczowi nie wolno z jednej strony opuścić żadnej zmiennej mającej istotne 
znaczenie przy wyjaśnianiu przedmiotu badania, a z drugiej strony z listy należy usunąć 
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zmienne, które słabo, pośrednio lub pozornie wyjaśniają ten przedmiot. Mniejszym złem -
jak z tego widać ~ jest wprowadzenie zmiennych nieistotnych w poc74tkowej fazie niż 
opuszczenie zmiennych istotnych. Zmienne nieistotne mogą być w dalszej fazie usunięte, 
natomiast pominięcie tych drugich wypacza w dutym stopniu wyniki badań (por Bartosie
wicz (1989)). 

Przy konstrukcji poteru;jalnej listy zmiennych tneba mieć na względzie następujące 
wymagania. 

- postulat ekonomiemości badań (chodzi tutaj o koszt uzyskania informacji o 
zmiennych), 

- dostępoość danych statystycznych, 
- v;iarygodność danych statystycznych. 
Tak ustalona wstępna lista ZIDlennych jest - jak piszx: Cieślak (1986, s. 110) -

"wypadkową majomości przedmiotu badania oraz tradycji statystycznej (zbiera się dane 
statystyc-me dotyczące dobrze już znanych zjawtsk)". 

Merytoryczny dobór zmiermych jest działaniem w głównej mierze subiektywnym. Re>
dukcji potencjalnej listy zmiennych dokonuje się na podstawie własnej znajomości przed
miotu badania, wykorzystując współpracę przedstawicieli odpowiednich dyscyplin nauk~ 
'"ych (ekspertów) oraz opierając się na szeroko pojętej teorii ekonomii. 

Podejście merytorycm~forrnalne polega na tym, że ze wstępneJ listy zmiennych 
("')'branych na podstawie analizy merytorycznej) usuwa się najpierw zmienne. które 
charakteryzują się małą zawartością informacyjną (tradycyjnie mierzy się ją zmiennością). 
Następnie do tak zredukowanej liczby zmiennych stosuje się formalny algorytm wyboru 
zmiennych. 

W analizie regresji wielorakiej celem zastosowania tych algorytmów jest wybór takiej 
grupy zmiennych ze zb1oru potencjalnego. które są wzajemnie niezależne (w praktyce 
quasi-niezależne) i adekwatnie wyjaśniają zmienną zależną (por. Fowlkes, Gnanadesikan i 
Kettenring (1987, s. 15)). 

W zagadnieniu klasyfikacji i porządkowania liniowego zbioru obiektów celem 1.ast~ 
sowaoia tych algorytmów JCst wybór takiego zestawu zmiennych. w którym zmienne są 
wzajemnie niezależne oraz są zależne od zmiennych nie wchodzących do wybranego zesta
wu (postulat niepowielania informacji). 

Dobry przegląd formalnych metod doboru mliennych znajduje się m. in. w pracach: 
Grus7.czyńskiego, Kolupy, Leniewskiej i Napiórkowskiego (1979): Drapera i Smitha 
( 1981 ); Grabińskiego, Wydymusa. Zeliasia ( 1982); Nowaka (1984; 1990a); Fowl.kesa, 
Gnanadesikana i Ketteruinga ( 1987; 1988). 

W podsumowaniu ~.agadnicnia traktującego o doborze zmiennych należy jednozna
cznie stwierdzić, że dobór merytoryc-my w ścisłym tego słowa znaC7..cniu powinien stanowić 
punkt wyjścia wszystkich badań. ZwracaJą na to uwagę m. in Aldendeńer i Blashfield 
( 1984, s, 20) oraz Jajuga (1987b). W sytuacjach. gdy na podstawie posiadanej "iedzy mery
torycmej o badanym zjawisku nie jesteśmy w stanie "')'brać zmiennych lub jest ich zbyt 
dui..o, możemy skorzystać z metod formalnych. Nie można polegać przy doborze zmiennych 
tylko na wska.zan.iach metod. 



38 

2.3. Transformacja normalizacyjna i ujednolicanie 
zmiennych 

Jeśli w badaniu marketingowym są wykorzystywane metody pof7l\dkowania liniowego 
zbioru obiektów (por. rozdz. 4), to uchodzi potrzeba: 

l) ujednolicenia charakteru zmiennych będących przedmiotem agregacji. z wykorzy
staniem postulatu jednolitej preferencji zmiennych, 

2) pozbawienia wartości zmiennych mian i ujednolicenia rzędów wielkości w celu do
prowad2lenia ich do porównywalności (transformacja normalizacyjna). 

Gdy w badaniu marketingowym będą wykorzystywane metody klasyfikacji (por. 
rozdz. 3), zmienne muszą być sprowadzone do porównywalności poprzez transformacje 
normalizacyjne. 

Analiza regresji nie wymaga ani transformacji normalizacyjnej, ani ujednolicania 
zmiennych. 

Przez ujednolicenie charakteru zmiennych rozwnie się takie przekształcenie każdeJ 
zmiennej, że dla każdych dwóch wartości x,1 ,x.1 j-tej zmiennej odnoszących się do obie-

któw A1 ,A• 
(:r11 > x.1> ==> A1 >-A •. 

Problem ujednolicenia charakteru zmiennych nie występuje wtedy, gdy w zbiorze 
zmiennych są tylko stymulanty. W dalszym ciągu zakładamy, że ujednolicenie zmiennych 
polega na przekształceniu wszyst.kich zmiennych na stymulanty Zagadnienie ujednolicenia 
charakteru zmiennych sfonnułowano w ten sposób dlatego. że w badaniach empirycznych 
stymulanty stanowią na ogół dominującą grupę zmiennych preferencyjnych. Wymaga to 
ustosowaDia tzw. pomiaru wtórnego. W pomiarze pierwotnym określa się oryginalne war
tości zmiennych, a więc wartości stymulant, destymuJant i norninant Pomiar wtórny stosuje 
się w celu przeks:z:lałcenia wartości destymwanty lub norninanty na wartości odpo"'iedniej 
stymulanty. Pomiar pierwotny (na skali przedziałowej lub ilorazowej) może być latem 
pomiarem bezpośrednim lub pośrednim, pomiar wtórny może być tylko pośredni. 

Powstaje w związku z tym pytanie: kiedy w wyniku przekształcenia danej destymulan
ty lub norninanty na stymulantę ocena danej zmiennej jest mierzona na skali ilorazowej, a 
kiedy na przedziałowej? 

Pomiar wtórny danej cechy jest dokonywany na skali ilorazoweJ, jeśli destymwanta 
lub norninanta zmierzona pierwotnie na skali ilorazowej została przekształcona w stymu
lantę, której 7bi6r możliwych wartości zawiera się w R. (istnieje "naturalny" poc~tek w 
zerze i wartości te można uporządkować na osi liczbowej z podaniem jednostki). Jeśli desty
mulanta lub norninanta jest pierwotnie zmierzona na skali ilorazowej lub przedziałomj, a 
w wyniku przekształcenia w stymulantę zbiór możliwych wartości :ta\\'iera się w R (nie 
istnieje "naturalny" początek w zerze, ale wartości te można uporządkować na osi lic7.bowej 
z podaniem jednostki). to zmienna w pomiarze wtórnym jest mierzona na skali pr~ 
dii.ałowej. 

Na podstawie literatury przedmiotu (por. Borys (1984); Grabiński ( 1984)~ Strahl 
(1978; 1980); Walesiak (1990b)) typowe fonnuły zamiany destymulant na stymulaoty 
motna wyrazić wzorami: 
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a) ilorazowa: riJ =b D,) (b> O), (2.5) 

gdzie: D,, -wartośćf-tej destymulanty zaobserwowana w i-tym obiekcie; 

stała b jest przyjmowana arbitralnie (w szczególnych przypadkach b = ~D,,}, 
b= l); 

b) różnicowa: r,, =a -b D,, (b> O). (2.6) 

gdzie: D11 - wartośćf-tej destymulanty zaobserwowana w i-tym obiekcie; 

stałe a, b są przyjmowane arbitralnie (w szczególnych przypadkach b = l, a = O lub 

a = max{ D,J ). 
l 

Formułę (2.5) można stosować tylko do destymulant mierzonych na skali ilorazowej 
(tylko dla nich bowiem wiór możliwych wartości zawiera się w R.). Stymulanta otrzymana 
w wyniku prnksv.ałcenia będzie również mierzona na skali ilorazowej. Formuła (2.6) może 
być stosowana do destymolant mierzonych na skali zarówno ilorazowej, jak i przedziałowej. 
Na ogół stymulanta otrzymana w wyniku przekształcenia (2.6) jest mierzona na skali 
przedziałowej. Można jednak podać przykład takich destymulant mierzonych na skali ilora
zowej, że stymulanty ot:IZymane w wyniku ich przekształcenia (2.6) również są mierzone na 
skali ilorazowej. Na przykład nmiana destymulanty "wsk.aźnik zużycia środków trwałych 
w %" na stymulantę "wskaźnilc niezużycia środków trwałych w %" (w formule (2.6) b = l i 
a= 100%). 

W badaniach empiryC2Dych do zamiany norninant na stymulanty wykorzystuje się 
następujące formuły: 

ilorazową: 

gdzie: N11 - wartość f-tej norninanty nobserwowana w i-tym obiekcie, 

n,- nominalny poziomj-tej zmiennej; 

różnicową: 

gdzie: N,, -wartośćf-tej norninanty zaobserwowana w i-tym obiekcie, 

n 1 - nominalny poziomf-tej zmiennej. 

(2.7) 

(2.8) 
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Formułę (2.7) można stosować tylko do norninant mierzonych na skali ilorazowej 
(tylko dla nich bowiem zbiór możliwych wartości zawiera się w R..). Uzyskana stymulanta 
będzie mierzona w skali ilorazowej. Stymulanta uzyskana w wyniku zastosowania wzoru 
(2.8) jest mierz.ooa na skali przedziałowej. 

Po ujednoliceniu charakteru zmiennych doprowadza się je do porównywalności po
pm:z normalizację. Ze względu na to. 71! jedynymi dopuszczalnymi pm:ksztalceniami (por. 
(2.3) i (2.4)) na skali przedziałowej i ilorazo-wej są pm:kształcenia liniowe. formuły norma
lizacyjne można wyrazić ogólnym wzorem: 

(2.9) 

Szczególnymi przypadkami tego wzoru są następujące formuły (por. np. Abra
bamowicz (1985); Anderberg (1973); Bobowski i Walcsiak (1987); Borys (1984); 
Grabiliski (1984)~ Jajuga (1981); Nowak (1985; 1990b): Walesiak (1988a; 1990b); Milli
gani Cooper (1988)): 

z,1 = r,-1 x,1 -~n{ x11 }r,-1
• 

-l z11 = X01 XIJ, 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

w których 'i
1

• s
1

, r
1 

to odpowiednio: średnia arytmetyczna. odchylenie standardowe 1 

rozstęp wyznaczony na podstawie wartości )·tej zmiennej. We Wzorze (2.13) x01 oznacza 

podstawę normalizacji j-Lej zmiennej, która może być równa np. 

s1 , 'r ~{xlj}. ~in{xu}· x,. L~.1 x,,, [.L;.1x:1 rs. 
Celem normalizacJi zmiennych jest- jak stwierd7.ono wcześniej - pozbawienie mian 

\~Ów pomiaru oraz ujednolicenie ich rzędów wielkości. O ile realizacJa pierwszego po
stulatu nie jest zbyt trudna (zob. wzory (2.10)-(2.13)), o tyle ujednolicenie rzędów "ielkości 
jest bardzieJ sko~plikowane. Jest ono moili"oe tylko w razie jednolitego określenia wartośct 
zerowej dla wszystkich zmiennych (zob Walesiak (1988a)). 

Formuły normalizacyjne określone ogólnym W7.orem (2.13) można stosować tylko 
v.1edy. gdy zmienne są mierzone na skali ilorazowej. Gdy zbiór zawiera zmienne mierzone 
na skali przedziałowej lub przedziałowej i ilorazowej. WÓ\\'CZ8S do normalizacji można 
stosować przekształcenia (2.10)-(2.12), wprowadzające jednolicie określoną wartość 1.crową 
(umowną) dla wszystkich zmiennych. 

Formuły (2.1 O) i (2.1 l) określają umowną wartość zerową na poziomie średniej war
tości zmiennej, a fom1ula (2.12) - na poziomie wartości minimalnej. Zastosowanie formuł 
(2.10)-(2.12) do zmiennych mierzonych na skali ilorazoweJ, ac:-tkolwiek formalnie popra
wne, spowoduje stratę informacJi wskutek "przejścta" wszystkich zmiennych na skalę 
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pnedziałową. Strata informacji przejawia się m.in. ograniczeniem zastosowania różnych 
technik statystycznych i ekonometrycmych. 

Po zastosowaniu jednego ze sposobów normalizacji (2.10)-(2.13) otrzymuje się znor
malizowaną macierz danych (2.14): 

.. ... · u z IM 

Z= 
z2l Z n z2 .. (2.14) 

z"l z"2 z " .. 

2. 4. Pomiar podobieństwa obiektów 

Wykorzystanie metod klasyfikacji i metod porządkowania liniowego opartych na 
wzorcu rozwoju (por rozdz. 3 i 4) wymaga sformalizowania pojęcia "podobieństwo obie
któw". Stopień podobieństwa obiektów kwantyfilruje się za pomocą miar podobieństwa, 
wśród których wyróżnia się miary odległości oraz bliskości (por. Dąbrowski i 
Laus-Mączyńska (1978): Walesiak (1985)). 

Funkcja 

d: A x A -7 R (zbiór liczb rzeczywistych) 

będzie nazywana miarą odległości wtedy i tylko wtedy, gdy spełnione są warunki: 

l) nieujemności : d(A,. A .. )~ O dla i , k= l , .... n; 

2) zwrotności: d(A,. A .. ) =O~ i = k (i, k = l ..... n); 

3) symetryczności: d(A,.A .. )=d(A .. ,A,) dla i , k = l, .... n. 

Na analogicznych zasadach zostanie określona funkcja bliskości. Funkcja 

g:A x A -+R 

będzie nazywana miarą bliskości wtedy i tylko wtedy. gdy spełnione będą warunki: 

l) g(A1 . Ał) ~ 0 dla i , k = l. . .. n: 

2) g(.·l,.A .. ) < 1 ~ i_. k (i, k = 1, .... n). 

g( A,. A•) = l ~ i = k; 

3) g( A,. A .t) = g( A*' A,) (i, k = l, ... . n). 

Miary podobieństwa obiektów A,.A. są obliczane na podstawie mormalizowanych 

wektorów danych;., = [z11 z,1 • .. z,. ] i ;.4 =[=•• z .. 2 . .. z ... ]. W związku z tym miary te będą 
oznaClalle następująco : 
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Szczegółowego \\yjaśnienia wymaga warunek 2. Intetpretuje się go następująco: dwa1 
obiekty A,,AA (i, k = l, ... , n) są "identyczne" wtedy, gdy odpowiadające sobie składo\\e w 

znormalizowanych wektorach danych ~~ = (z,, z,, ... z, .. ) i ~A= [ z.ł, =u· .. = ... J będą sobie: 

równe. Widać. i.l: ustałanic podobieństwa obiektów A, .A. na podstawie ich znormalizowa· 
nych wektorów danych powoduje. ~ idcntyc-mość między dwoma obiektami może zacho
dzić nie tylko wtedy, gdy są one tym samym obielctem. 

Wszystkie miary podobieństwa mają analogicmą interpretację (chociaf 7.l: względu na 
odmienne konstrukcje przybierają na ogół różne \\artości liczbo\\e). Dwa obiekty są tym 
bardziej podobne. im mniej różnią się co do~ artości zmiennych. 

Stosowanie konkretnych konstrukcji miar podobieństwa jest uzalcinione od skal 
pomiaru zmiennych .. Problem stosowania rólnych miar podobieństwa w l'.asadzie nie \\-ystę
puje wtedy, gdy wszystkie zmienne opisujące badane obiekty są mierzone .na skali jednego 
typu. W literaturi-e \\-)'pracowano \\iele propozycji miar podobieństwa znajdujących zasto
sowanie do zmiennych mierzonych na skali: 

- ilorazowej, 
- przedziaJowej i (lub) ilorazowej, 
- nominalnej (w tym dla zmiennych binarnych). 
Bardzo dobry przegląd różnych typów miar podobieństwa przedstawiono w pracach: 

Carmacka (1971); Gowera (197la: 197Ib); Sncatha i Sokala {1973): Anderberga (1973): 
Everitta (1974); Kaufmana i Roussceuwa ( 1990). 

Nic \\-)'pracowano dotychczas w literaturze statystycznej miar podobieństwa obiektów, 
które można byłoby stosować w sytuacji, gdy w zbiorze są zmienne mier1.0ne tylko na skali 
porządkowej. Próbę. wypełnienia tej luki przedstawiono w pracy Walesiaka (ł993b) . 

W pracy wstaną zaprezentowane tylko najważniejsze (najczęściej wykorL)'stywane w 
praktyce badań marketingowych) miary podobieństwa dla poszczególnych grup zmiennych. 

Podstawową miarą podobieństwa obiektów A,, A.ł , opisanych ~~ pomocą zmiennych 
mierzonych na skali przedziałowej i (lub) ilorazowej jest odległość Minkowskiego 
(Anderberg (1973)): 

Są znane trzy typowe odmiany formuły (2. 15), tzn. dla p= l, p= 2 i p.-. oo: 

a) odległość miejska (p= l) 

d,.= flz,1 -z.11 (i, k• l, ... , n), 
J•l 

(2.15) 

(2.16) 
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b) odległość euklidesowa (p= 2) 
l 

[- 1]1 d,ł = rlz,, -zł,, (i. k= 1 • ...• n). ,., (2.17) 

c) odległość Czebyszewa (p-+ ao) 

d,ł = m:v4z,1 -z .. JI (i, k= l , ... , n;j = l, ...• m). (2.18) 

odcinek A 
1 

A 
2 

• odległość euklidesowa, 

odcinek A A + A A -odległość miejska, 
l 3 3 2 

odcinek A A ·odległość Czebyszewa. 
l 3 

M l 

Rys. 2.1. Interpretacja geometryczna odległości euklidesowej, miejskjej i Czeb)'S2X:WB 

Cenną zaletą tych trzech miar odległośel Jest to. że mają interpretację geomet.ryczną. 
Niech dane będą trzy obiekty w pnestrzeru dwuwymiarowej. Odległość między obiektami 
A,.Ał wyznacza się za pomocą wzorów {2.16)-(2.18) następująco (por rys. 2 l) 

W praktyce badań marketingowych wykorzystuje się dwie piern"SZe miary. tzn. odle
głość miejską i euklidesową. 

W literaturze dotyczącej wielowynuarowej analizy statystycznej wypracowano bardzo 
dużo miar podobJCństwa obiektów opisanych za pomocą tylko zmiennych n01runalnych bi
narnych (dwusta.no\\ych). Etapem wstępnym konstrukcji tych miar jest tablica kontyngencj1 
o ~ymiarach 2 x 2 (rys. 2.2). 

Najbardziej znany spośród miar podobieńsh~a obiektów, wykorzystywany w przypad
ku, gdy są one opisane zmiennymi nominalnymi binarnymi, jest współczynnik Sokala i 
Michenera (por Kaufman i Rousseeuw (1990. s. 24)): 

b+c d,.=---
o+b+c+d 

(2.19) 

Informuje on. jaki jest udział liczby zmiennych, dla których obiekty A,. A4 mają 

niezgodne wartości llllicnnej- odpowiednio (1.0) i (0,1)- w ogólnej liczbie zmiennych. 
Miarę podobieństwa obiektów A1 ,A• wykorzystywaną w sytuacj~ gdy są one opisane 

za pomocą zmiennych nominalnych wielostanowych. zaproponowali Sokal i Michener (por. 
Kaufrnan i Rousseeuw (1990, s. 28)): 
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Obiekt A 

o 
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l 

• 
c 

at·c 

Obiekt A 
k. 

o 

b 

d 

b+d 

a-+ b 

c+d 

m 

gdzie: a (d) -liczbumiennych, dla k16rych obiekty A , A majpplne 

W1rt0L!ci wystwowmia. (braku występow~a) o4,wiednieso 

wariantu mtieonej- odpowiednio(l,l) i {0.0). 

b {c) -liC2ba zmiennych, dlalaófych obiekty A , A maj, niergodoe 
' • • """""" . _..._, l k 

wartości 2llllOIIIIOJ- ""'ł"'WI.,.,ruo (J ,0) i (0,1). 

gdzie: m- liczba zmiennych. 

Rys. 2.2. Tablica loontyngeocji 2 x 2 

m- m 
d l k =--' 

m 
(2.20) 

m, - liczba zmiennych, dla których między obiektami A"A. zachodzi relacja 
równości. 

W konstrukcji miary odległości obiektów opisanych zmiennymi porządko\\o)'1Tli wyko
rzystano ideę współczynnika korelacji zmiennych porządkowych t KendalJa (por. Kendall 
(1955, s. 19); Walesiak (199lc)). 

Dany jest niepusty zbiór obiektów A opisanych za pomocą m zmiennych 
porządkowych. Ze względu na to, t.e na skali porządkowej dopuszczalną operacją empiiy
czną jest tylko zliczanie zdarzeń (tzn. wyznaczanie liczby relacji większości. mniejszości i 
równości), proponuje się (por. Walesiak (1993b)) konstrukcję miary odległości o postaci: 

,. ., n 

L 0 u}ktJ +L L 0 u}t/J 
jsl ) • 1 1~1 

(2.21) 



gdzie: 

p = k. l. 
r = i,/, 

45 

jeżelix,1 >x,1 (xt1 >x,1 ) 

jeżelix,1 =xn (xt1 = x,1 ) 

jeżeli x11 < x PJ ( x.t1 < x, 1 ). 

i, k, l "' l, .... n - numer obiektu. 
j = l. .... m - numer zmiennej porządkowej. 
x,1 (x.t1 ,x,) - /-ta (k-ta, /-ta) obserwacja naj-tej :zmiennej porządkowej . . . " 

(2.22) 

}2a:łJ +L }2a!1 -liczba relacji większości i mniejszości określona dla obiektu i, 
j•l J•l l •l ,,, ... . . " 
}2b:,1 +L :Lb:IJ -liC7ba relacji większości i mniejszości określona dla obiektu k. 
J~l )•l l l 

Miara odległości d,1 przybiera wartości z p.rz.edziału [O; 1). Wartość O oznacza. że dla 

porównywanych obiektów i. k między odpowiadającymi sobie obserwacjami na zmiennych 
porządkowych zachodzą tylko relacje równości. Z kolei wartość l przybiera wtedy, gdy dla 
porównywanych obiektów i , k między odpowiadającymi sobie obserwacjami na zmiennych 
porządkowych zachodzą tylko relacje większości (mniejszości) lub relacje większości 

(mniejszości) oraz relacje równości i gdy relacje te są zachowane w stosunku do pozo. 
stałych obiektów (a więc obiektów o numerach 1- l ..... n ~ gdzie l c;e i, k). 

Obecnie na przykładzie rynku edytorów tekstu zilustrujemy miarę odlegJości (2.21). 
Edytory tekstu oferowane na rynku polskim ocenili eksperci magazynu komputerowego 
"Enter", biorąc pod uwagę 5 zmiennych; 

l. Łatwość instalacji i dokonywania zmian w :zainstalowanym pakiecie (selup) 
2. Zawartość i jakość dokumentacji i suflera programu. 
3. Łatwość obsługi. 
4. Funkcjonalność. 
S. Szybkość działania (m. in. szybkość zapisu pliku. szybkość wczytywania pliku, 

szybkość wydruku itd.). 
Oceny punktowe dla 11 edytorów tekstu (w S-punktowej skali podobieóstwa) przed

stawia tab. 2.2. 
ObliC7lDy za pomocą formuły (2.21) odległość d,ł między obiektami o numerach 2 i 

6. Po podstawieniu do wzoru (2.21) otrzymano: 

d =.!.- - J+J2 = 0,1329. 
16 

2 2J(3+36X3+37) 

Ze względu na to, że miara (2.21) przybiera wartości z prudziału [O; 1], otrzymany 
wynik wskazuje na duże podobieństwo edytorów ChlWriter 4.10 i Tag 2.10. 



Tabela 2.2 
Oocoa 11 edytorów tcbtu na skali ~owej 

Edytortzmienna l 2 3 4 s 
l . AmiPro 2.0 PL s s 4 $ s 
2. CbiWriter 4.1 O 4 3 3 4 l 
3. LdterPerfcct 1.0 3 4 3 4 2 
4. PC Wńte 3 4 3 3 s 
5. QR-Tdal 4 4 5 4 3 
6. Tag2.10 3 2 4 4 l 
7. Poltebt UniJwm s 3 s 4 l 
8. Word5.5 5 s 5 5 :. 
9. Word for WindoWI 2.0 s s 5 ~ s 

lO, WordPerfcct 5.1 3 s 3 5 2 
l l. WordPerfcct for WindoWI S. l 5 5 5 s l 2 

t.r6dlo: Magazyn komputerowy "Enler" 19921W' 10,' 38-69. 

2.5. Strategie postępowania w badaniach statystycznych 
w przypadku zbtoru zmiennych mierzonych na skalach rómego typu 

W 7Jłgadn.ieniu klasyfikacji w zbiorze mogą być zmienne mierwne na rómycłt 
skalach pomiaru. z kolei 7Jłgadn.ienie porządkowania liniowego wymaga, aby w zbioru: 
były zmienne mierwne przynajmniej na skali porządkowej (ze względu na to, if: 
porządko\\oanie obiektów staje się motliwe, gdy dopu.szczaloe jest określenie na wartościacłlt 
zmiennych relacji większości i mniejszości). 

Problem stosoY<ania konkretnych konstrukcji miar podobicńst"a w zagadnieniu kla
syftkacji nie występuje Y.tedy, gdy wszystkie zmienne są mierwne na skali pomiaru jednego• 
typu. Dla zmiennych mierzonych na skali jednego typu istnieją rozmaite konstrukcje miar 
podobieństwa, które 1.ostaly omówione w punkcie 2.4. Z kolei w utgadnieniu porząd
kowania liniowego wypracowano wiele konstrukcji syntetycznych mierników rozwoju w 
przypadku. gdy w zbiorze znajdują się zmienne mierwne tylko na skali prl.Cdziałowej i 
(lub) ilorazowej. Różne konstrukcje mierników odnoszących się do tych grup zmiennych 
omówił m. in. Walcsiak (1990b). 

Sytuacja komplikuje się \\tedy, gdy w zbiorze znajdują się zmienne miea.one na 
skalach różnych rodzajów. Na podstawie literarwy przedmiotu (por. Kaufman i Rousseeuw 
(1990. s. 32-37): Kolooko (1979); Gordon ( 1981, s. 25-27): Jajuga (1989): Walesiak 
(l993c)) do rozwiązania tego problemu można wykorzystać następujące sposoby: 

a) Przeprowad1jć klasyfikację i porządkowanie liniowe zbioru obiektów osobno dla 
ka.t.dej grupy zmiennych. Gdy tak otrrymane rezultaty są w miarę zgodne. problem można 
uznać za rozwiąutny. Sytuacja komplikuje się Y..tcdy. gdy y,ynik.i te znacznie odbiegają od 
siebie. 

b) Wykorzystać w analizie tylko :anienne jednego ustalonego typu (dominującego w 
zbiorze zmiennych) 1. odrzuceniem zmiennych innego typu. Wyniki uzyskane na podstawie 
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zbioru zmiennych uzyskanego w taki sposób są na ogół bardzo miekształcone (\V&kutek te
go, z.e musimy zrezygnować z części informacji, które niosą odrzucone zmienne). 

c) W praktyce zaniedbać to, że zmienne są mierzone na skalach różnych typów i 
stosować metody wlaści'we dla zmiennych jednego typu. Zmienne nominalne i porządkowe 
traktuje się zazwyczaj tak jak przedziałowe i ilorazowe: stosuje się więc do nich techniki 
właściwe tym skalom. Sposób ten, choć atrakcyjny z aplikacyjnego punktu widzenia, jest 
nie do pfZ}jęcia re względów metodologicznych (następuje tu bowiem sztuczne wzmocnie
nie skali pomiaru). 

d) Dokonać transformacji zmiennych tak, by sprowadzić je do skali jednego typu 
Podstawowa reguła teorii pomiaru mówi. że jedynie rezultaty pomiaru w skali mocniejs-rej 
mogą być transformowane na liczby należące do skali słabszej. Wynika z tego, 2e wszystkie 
obserwacJe na zmiennych należy przekodować na pomiary na skali najslabs-rej Tej operacji 
towarzyszy jednak utrata informacji. Proponowane są również w tym względzie procedury 
wzmacniania skal pomiaru (por. Anderberg (1973); Fociecha (1986)). Są to aproksymacyj
ne metody pneksztalcania skal słabszych w silniejs-re opierające S!ę na pewnych dodatko
wych informacjach. Z punktu widzenia teorii pomiaru wzmacnianie skal jest jednak 
niemożliwe, ponieważ z mniejs-rej ilości informacji nie można uzyskać większej ilości in
formacji 

e) Posłużyć się metodami (miarami podobieństwa. konstrukcjami syntetycznych 
mierników rozwoju) dopuszczającymi wykorzystanie zmiennych mierzonych na różnych 
skalach. Sposobu tego nie da się w praktyce wykorzystać re względu na brak takich m1ar 
podobieństwa i konstrukcji syntetycznych mierników rozwoju. Wprawdzie Gower (1971), a 
następnie Kaufman i Rousseeuw (1990) zaproponowali taką miarę podobieństwa obiektów, 
ale w świetle teońi pomiaru wątpliwe są ich podstawy konstrukcy)ne (jest ona średnią 
ważoną wartości współczynników odległości z różnych skal pomiaru). 

Dotychczas w empirycznych zastosowaniach zagadnienia klasyfikacji i porząd

kowania liniowego, gdy w zbiorze zmiennych \11-ystępowały zmienne mierzone co najmniej 
na skali porządkowej, wykorzystywano sposób c, w którym zmienne porządkowe 
traktowano jak zmienne przedziałowe lub ilorazowe. Zaproponowane w pracy (por. Wale
siak (1993b)) miary: odległości obiektów postaci (2.21} i syntetyczny miernik rozwoju 
postaci (4.6- por rozdz. 4) pozwalają wykorzystać- zgodny z teorią pomiaru- sposób d, w 
którym obsem'lłcje na zmiennych pned7iałowych i dorazowych zostają prrekodowane na 
porruary na zmiennych porządkowych. 

W badaniach ekonomicznych szczególna przydatność miar (2.21) i (4.6) prrejawia się 
w badaniach marketingowych, gdzie ~o w zbiorze zmiennych występują zmienne 
porządkowe. 



3. METODY KLASYFIKACll ZBIORU OBIEKTÓW 
W BADANIACH MARKETINGOWYCH 

3 .l . Ogólne zasady klasyfikacji 

Zamiast określenia klasyfikacja używa się zamiennie takich terminów, jak: grupo\va·· 
nie, podział., dyskryminacja, delimitacja, taksonomia, taksonomia numeryczna. taksonome-· 
tria, analiza skupień, identyfikacja. Ta różnorodność terminologiczna wynika z tego, że: 
metody klasyfikacji są tworzone i stosowane przez przedstawicieli różnych dyscyplin 
badawczych (biologów, botaników, psychologów, antropologów, ekonomistów, matema
tyków, zoologów). Trudność usystematyzowania tych pojęć jest wynikiem tego, że te same: 
terminy są rozmaicie definiowane przez różnych autorów (por. np. Ostasiewicz ( 1980)). Nk 
wnikając sZC1.egółowo w zakres pojęciowy wymienionych terminów, będziemy używać w 
prezentowanej pracy terminu klasyfikacja. 

Klasyfikowaniem zajmowano się od zarania dziejów (por. Hartigan (1982)). W 
starożytności Hindusi dzielili ludzi na 6 klas (oznaczając je nazwami zwier-Ląt) 7..e względu 
na płeć, warunki fizyczne i psychiczne. Arystoteles wprowadził nowe klasyfikacje w logice, 
etyce i polityce. Inne bardziejmanetego typu klasyfikacje to klasyfikacja zwierząt i roślin 
opracowana przez Linnaeusa w XVIll w. czy klasyfikacja pierwiastków chemicznych opra· 
cowana przez Mendelejewa w XIX w. 

Na większą skalę zagadnienie klasyflkacji praktycmie wykorzystano. gdy zaczęto 
stosowć formalne procedury klasyfikacji. Pionierem w dziedzinie stosowania metod klasyfi
kacji był Czekanawski (1913), który :rastosował własną oryginalną metodę do klasyfikacji 
13 czaszek ludzkich. Metoda ta jest zwana diagraficzną metodą Czekanowskiego. 

Podstawowe algorytmy metod klasyfikacji powstały w latach pięćdziesiątych i 
sześćdziesiątych. Z czasem metody klasyfikacji zostały wszechstronnie zastosowane w róż
nych dziedzinach nauki. m.in. w antropologii - Czekanawski ( 1913; 1930); w biologii -
Sokal i Sneath (1963), Sneath i Sokal (1973), Jardine i Sibson (1971). Clifford i Stephen
son (1975); w geografii - Chojnicki i Czyż (1973), Racine i Reymond (1978), Chojnicki 
(1977), Kaczmarek i Parysek (1977); w psychologii - Br7..eziński (1987); w rolnictwie -
Fierich (1957}, Nowak (1985), Gorzelak (1980): w medycynie - Brundage ( 1988); w 
wyszukiwaniu i klasyfikacji informacji- Dąbrowski i Laus-Mączyńska (1978): w socjologii. 
językozna~e. astronomii. 

Metody te są równiez stosowane w badaniach ekonomicznych. Świadczą o tym m.in. 
prace: Jensena (1971). Durana i Odella (1974); Chcna, Gnanadesikana i Kcttenringa 
(1977); Grabińskiego, Wydymusa i Zeliasia (1983: 1989); Hełlwiga (1968; 1981): Heliwiga 
i Gospodarawicza (1975); Kolonlei (1980); Nowaka (1990): Obrębaiskiego i Walesiaka 
(L991); Pltny (1977; 1979; 1986); Pociechy, Podolec. Sokołowskiego i Zająca (1988): Ro
zina (1979); Wydymusa (1984); Hirschbcrga. Maasoumiego i Slottjego (1991). 
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W dziedzinie 7a5tosowań ekonomiemych rola metod klasyfikacji jest s-zczególnie 
znaczna w badaniach marketingowych Szczególowo zastosowania te omówiono w rozdzia· 
Ie pierwszym 

Według najog6Iniejs7..ej koncepcji klasyfikacja jest zbiorem klas odpowiednio 
wyróżnionym z klasyfikowanego zbioru obiektów. Oczywiście takie określcrue klasyfikacji 
jest zbyt ogólnikowe. W pracy przyjmiemy zatem następujące jej określenie: 

Klosyflkocja jest to podział (aglomeracyjny lub deglomeracyjny) 
zupełny zbioru obrektów niejednorodnego t punktu widzema wartoścr 
zmtennych na nie ustaloną a priori liczb( względnie jednorodnych klas 
(mepustych i rozłącznych) na podslowre relacji podobreńsJwa obrektów. 

Punk1em W}jścia klasyfikacji deglomcmC)jnej (zwanej dedukcyjną, zstępującą lub 
klasyfikacją przez podział) jest jedna klasa obejmująca wszystkJe obiekty badania. KJasyfi· 
kacja aglomeracyjna (indukcyjna, wstępująca. klasyfikacja przez grupowanie) rozpoczyna 
się od sytuacji, w której każdy obiekt badania tworzy początkowo jedną klasę. 

Tak sformułowane zagadnienie klasyfikacji zbioru A o elementach A, (i= l, .... n) na 
klasy ~. · ··. P" będzie spełniać zatem warunki: .. 

- zupełności: UP. =A; ... 
- rozłączności: !>, r1 P.· = 0 (s, s' l, .... u; s ~ s1: 
- niepustości : P. '# 0 (s = l. ... u) 
Określenie klasyfikacji zawiera " sobie nie zdefimowany termin klasa jednorodna 

(homogenicma), którego zakres znaczenjowy jest zbliżony do wyrazów. grupa. typ. skupie~ 
nie, takson. W literat.urzc przedmiotu wypracowano wiele definicji klas (por. m.in Everitt 
( 1974); Dąbrowski i Laus--Mąc-.eyńska (1978)) 

l) Klasa jest taką zbiorowością obiektów. w której podobieństwo pomiędzy dowolną 
parą obiektów jest większe niż podobieństwo pomiędzy jakimkolwiek obiektem należącym 
do klasy a dowolnym obiektem rue należącym do niej 

2) Klasy tworzą obiekty. których podobieństwo do najbardziej im podobnego obiektu 
jest większe niż podobieństwo najbardziej podobnych obiektów należących do różnych kJas. 

3) Klasy są budowane na zasadzie gwiazdy oraz jako klasy pełne. Gwiazda to zbiór 
obiektów. których podobieństwo do ustalonego obiektu zwanego środkiem g\\iazdy jest nic 
mniejsze niż ustalona wartość progowa. Klasa pełna jest to 7biór obiektów, w którym podo
bieństwo każdej pary obiektów jest nie mmcjsze rut. ustalona wartość progowa. 

4) Klasy tworzą obiekty jak najbardZiej podobne, natom1ast w różnych klasach znaj. 
dują się obiekty jak najmniej podobne. 

5) Klasami są takie obsz . .ary w przestr7.eni m-\\)miarowcj, które charakteryzują się 
większą gęstością obiektów i są oddzielone obszarami o mniejszej gęstości ob1ektów. 

6) Klasy tworzą obiekty. których podobieństwo do najbardzieJ im podobnego obiektu 
jest więks1.e niż wszystkie podobielistwa międzykl3S()We (a te z kolei mogą być zdefiniowa
ne w różny sposób - zob. tab. 3 . l) 

Definicja 4 - L.e względu na jej ogólny charakter (definicje l. 2. 3 oraz 6 są jej 
szczególnymi przypadkami) - ma w praktyce naj~'iększe znaczt!nie. dopuszcz..a bowiem 
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stosowanie różnych rozwiązań w zakresie metod klasyfikacji. Z punktu widzenia hierarchi
cmych metod aglomeracyjnych omawianych w c:lalszej części tego rozdziału potyleczna jel!it 
definicja 6. 

Wymienione definicje klasy nie wyczerpują istniejących. Inne propozycje są podane 
m.in. w pracach Everitta (1977), Jajugi (1981; l987b), Rao (1977). 

Głównym celem klasyfikacji jest badanie podobieństwa lub odrębności obiektów i icln 
zbiorów. Celem tym jest więc podział :zbioru obiektów na klasy zawierające obiekty 
podobne ze względu na wartości zmiennych. 

3.2. Charakterystyka metod klasyfikacji 
stosowanych w badaniach marketingowych 

W literaturze istnieje dużo propozycji podziałów metod klasyfikacji, rozpatrywanych :z. 
różnych punktów widzenia. Szczegółowe rozwaillnia na ten temat można znaleźć w prac;v 
Sneatha i Sokala (1973). Nie istnieje jednak rozłączny podział tychże metod uwzględnia
jący choćby większość propozycji. Godnymi uwagi monografiami i artykułami traktującymi 
o metodach klasyfikacji są prace: Anderberga (1973); Sneatba i Sokala (1973); Cormacka 
(1971); Eveńtta (1974); Eveńtta i Dunna (1983); Bijnena (1973); Clifforda i Stephensona 
(1975); Durana i Odella (1974); Van Ryzina (1977); Mezzicha i Solomona (1980); Gordo
na (1981, 1987); Hanigana {1975); Handa (1981); Lebarta, Morineau i Warnicka (1984); 
Aldenderfera i B1ashfiełda (1984); Jardine'a i Sibsona (1971); K.rzanowskiego (1988); 
Kaufmana i Rousseeuwa (1990): Lorra (1983); Sebera (1984): Chojnickicgo 1 Czyż { 1973): 
Zeliasia (1991): Grabińsk:iego, Wydymusa i Zeliasia (1982; 1983; 1989); Jajugi (1987b; 
1990): Kolpnki (1980); Nowaka (1990b); Płuty (1977): Pociechy, Podolec. Sokołowskiego i 
Zająca (1988): Podolec i Zająca (1978); Marka { 1989) 

W literaturze poŚWięconej badaniom marketingowym metody klasyfikacji omówiono 
stosunkowo najlepiej w pracach: Greena, Tulla i Albaurna (1988); Aakera i Daya (1980) ; 
Greena. Cannone'a i Smitha (1989); Kinneara i Taylora (1991); Haira, Andersona i 
Tathama ( 1987); Liliena i Kotlera (1983); McDaniela i Gatesa ( 1991 ). 

W polskiej literaturze metody klasyfikacji w badaniach marketingowych i ich 
wykorzystanic w tej dziedzinie przedstawiono w pracach Walesiaka ( 1993a); Mynarskicgo 
(1990); Bazamika i in (1992) 

Celem pracy nie jest pre7.entowanie wszystkich ujęć metod k.lasyfikacji, gdy:~ 
przekracza to jej ramy. W praktycznych zastosowaniach metod klasyfikacji w badamach 
marketingowych szczególne znaczenie mają hierarchiczne metody aglomeracyjne. Są one: 
stosunkowo najlepiej opracowane pod względem metodologiemym i odznaczają się cen .. 
nymi walorami praktycmymi 

Do nie-.vątpli\\ych zalet tych metod należy zaliczyć to, że: 

a) dZiałają według jednej procedury {zwanej centralną procedurą aglomeracyjną) : 

b) wyniki klasyfikacji są przedstaWione w postaci ciągu klasyfikacji (istnieje zatem 
możliwość kontrolowania procesu klasyfikacji); 

c) wyniki klasyfikacji można przedstawić graficznie w formie dendrogramu (drzewka 
połączeń) wskazującego na kolejność połączeń między klasami). Uzyskana hierarchin 
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umoiliwia dokładne określenie, jak są wzajemnie usytuowane poszczególne klasy oraz 
obiekty w nich zawarte. 

Hierarchiczna klasyfikacja aglomeracyjna rozpoczyna się od sytuacji, w której każdy 
obiekt badania A, (i = l ..... n) tworzy początkowo jedną klasę ~- W związku z tym ma

cierz odległości przybiera postać: 

o d(P..~) d( P., P,.) 

[d,.]= 
d(P,,P.) o d(~,P") 

d(P".P.) d(P".~) o 
Hierarchiczne metody aglomeracyjne charakteryzują się (w ujęciu klasycznym1) 

następującymi cechami: 
l) punktem wyjścia jest n klas jednoelementowych (jest tyle klas, ile jest obiektów); 
2) po kai.dym kroku klasyfikacji liczba klas zmniejsza się o jeden, przy czym zmniej

szenie liczby klas następuje przez połączenie dwóch istniejących; 
3) istnieje n-l kroków klasyfikacji; po n-l krokach otrzymuje się jedną klasę zawie

rającą wszystkie obiekty; 
4) proces klasyfikacji można przedstawić graficmie za pomocą deńdrogramu (drzew

ka połączeń), wskazującego na kolejność połączeń między klasami. 
Na rys 3.1 przedstawiono pięć różnych form prezentacji dendrogramu. Z każdym 

dendrogramem występuje oś pionowa, na której są naniesione wartości poziomu połączenia 
klas h,. (i, k = l . .... n). Poziom połączenia klas o numerach i. k jest wartością odległości 

między łączonymi k.lasanti w danej iteracji hierarchicznej metody aglomeracyjnej (wartości 
te dla poszczególnych metod odczytuje się w kroku l centralnej procedury aglomeracyjnej -
por. t.ab. 3.1). 

123 4S67 1234567 2 l 2 3 4 s 6 7 l 2 3 4 s 6 7 

(a) (b) (o) (d) (c) 

Rys. 3.1. F~y prezentacji dencfrosramu 

W literaturze motnaspotkać definicje dend.rogramu zaproponowane przez Hartigana 
(1967), Jarelina i Sibsooa (1971), Gordona (1987). 

l w u,Kiciu nicklasycznym proces kJuyfibcji mMna zakończyć w ciwu mniejszej JiQ:by kroków na n-1 (por'. 
Cbojniw i Czyt(l973)). W pracy te mdodynic ~omawiane. 



52 

Warunkiem koniecznym i wystarczającym dla dendrogramu jest (por. Gordon (1987 , 
s. 121)): 

(3. 1) 

HierarcbiC1lle metody aglomeracyjne działają według centralnej procedwy aglomera·· 
cyjnej. Algorytm tej procedwy jest następujący (por. np. Anderberg (1973). Gordon, 
(1987)): 

· l. W macierzy odległości S7.Uka się pary klas najbardziej podobnych (najmniej 
odległych od siebie). Załóżmy, że będą to klasy P, oraz f'. . 

2. Redukuje się liczbę klas o jeden, łącząc klasy P, • J>. w no·wą. 

3. Pm:kszlałca się odległości (stosom~ie do metody) pomiędzy połączonymi klasami 
P,, f'. oraz po7.ostałymi klasami. 

4. Powtarza się kroki 1-3 do chwili. gdy wszystkie obiekty majclą się w jednej klasie. 
Róźnice w procedurach metod aglomeracyjnych wynikają z odmienności definiowania 

odległości rniędzykla.so\\ej w etapic trzecim. 
Lance i Williams (1966; 1967: 1968) oraz Jambu (1978) podali ogólny w1.ór na 

obliczanic odległości międzyklasowcj. u~zględniający wszystkie znane metody klasyfikacji 
aglomeraC)jnej. Odległość pomiędzy połączonymi klasami P, u P. i inną klasą P, jest zde--
ftniowana następująco (por. Gordon ( 1987)): 

d(P, u P., P,) = a,d( P,. P,) +a.d( P. .P, )+ Pd( P,. P. )+ rld( P,. P, )- d( P, ,P, ~+ 
(3.2) 

+o,h( P,) +6.1h( P. )+eh( P, ). 

W formule (3.2) 0 = (a,.a1 .p,y,o,.o1 .e) omacza 7.biór parametrów, których warto

ści zależą od konkretnego wariantu metody aglomeracyjnej, a h( P,) oznac-m pot.iom 
przyłączenia klasy P,. 

Formula bez pam.metrów (o,. ó 1 • c) została la proponowana przez Lance' a i Williamsa 
(1966; 1967), a formuła postaci (3 .2) przez Jambu ( 1978). 

W tab. 3. 1 :t.awarto wartości parametrów charakteryrojących hierarchiczne metody 
aglomeracyjne. 

W związku z tym należy zwrócić uwagę na pewne nieścisłości zawane w polskiej lite
mturze dotycZĄcej hierarchiC1llych metod aglomeracyjnych. 

Pierwsza z nich dotyczy metody pojedynC'L.Cgo połąe-tenia (najbli7S1.cgo sąsiada) . tak
sonomii wrocławskiej i metody Prima (metody te omówiono\\' pracach: Florek i in. (1951); 
Perkal (1953); Sneal.h (1957); Prim (1957)). Otóź. '')'~liki otrrymane metodą Prima, takso
nomii wrocławskiej oraz pojedynczego połączenia są identyczne. jako że w rezultacie laslo
sowania k.ai.dej z nich otrzymuje się najkrótszą sieć połąC7..eń między obiektami z..e lbioru A. 
Między inn)mi w pracy (Pociecha i in. (1988, s. 158)) ten OCZ}'\'tisty fakt podaje się w 
wątpliwość stwierdzając. że "w przypadku klasyfikacji d~ch zbiorów wyniki otrzymane 
tymi metodami są zazwyczaj inne". W badaniach empiryC71lych często te trry metody stosu
je się równolegle i otrz)muje się na ich podstawie różne wyniki (por. np. pracę: Pociecha 
i in. (1988, s. 227 i dal57..e)). 



Symbol a, 
metody 

C .l o,s 

C.2 O,S 

C.3 
w, 

w,+w.t 

C.4 O,S 

c. s 
w,+w1 

w 
+ 

C.6 
w,+w1 

w .. 
C.7 

w, 

w, +w.t 

c.s 0,.5 
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Tabela 3.1 

Wartości parametr6w cbaraktCf)'lllji\C)'ch hieran:hicmo 
metody aglomeracyjne 

/l r o, & Źródło 

o ..O,S o o Florek. i in. (19Sl), Sneath 
Cl9S7) 

o o.s o o McQuitty ( 1960). Solcal i 
Snealh (1963) 

Sobl i Micbener (19Sg) 
o o o o Mc:Quitty ( 1967) 

o o o o McQuitty(I966; 1967) 

W1 +W.t 
o 

-w, -w, 
Jambu (1978) 

w .. w.. w .. 
- w, 

o o o Wud(l963), Wisbart(l969) 
w .. 

-w, w .t 
o o o Sokali Michcner(l9S8), 

(w, +w.t)
1 

Oower (1967) 

..0.25 o o o Lance i Williams (1966), 
Oowcr ( 196'7) 

C.9 0,5{1- /l) /l(< l) o o o Lance i Williams (1967) 

w.= W
1 
+w.t +w1; w1 -liczbaobiektówwklasie P,. 
Symbol metody 

C. l 
C.2 
C.3 
C.4 
c. s 

C.6 

C.7 
C. S 
c.9 

Metoda 

pojedynczego poł~a (nng/e lmk) 
kompletnego pol~• (completelmlc) 
A'edruej klasowej (group averoge bn/c} 
wa1ooa ircdnia kluowa. (weighted cweroge b nic} 
w~tn:kJuowa suma kwadratów odległolei 
('MI/thin-group sum o[ squares drstances) 
powiększona 5WTUI kwadratów odległości 
(lncrementol sum o[ squar&} 
środka ciętkolci (centrord) 
medianowa (median} 
giętka (/latb/e) 

Ż'r6dlo : Opnoowa.oo oa podstawie prac: Gordon (1987); Connack ( 1971}; Walesiak ( 1993d). 
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Niedopuszczalne jest stosowanie i porównywanie wyników uzyskanych w danym 
badaniu marketingowym za pomocą tych metod. Zastosowanie jednej z tych metod w 
badaniu automatycznie wyklucza użycie pozostałych. Zdarza się w badaniach empirycz
nych. że istnieje możliwość konstrukcji więcej niż jednej sieci połączeń o tej samej mini
malnej długości (w przypadku, gdy w macierzy odległości występują takie same odległości 
między różnymi obiektami). Wszystkie możliwe sieci połączeń uzyskuje się jednak za per 
mocą każdej z metod. Nie moma więc przyjmować jednej z możliwych siecJ jako 
ostatecznej dla metody Prima, innej dla metody taksonomil wrocławskiej. a jeszcze innej 
dla metody pojedynczego połączenia. 

Druga z nieścisłości dotyczy tzw. metod Farrisa. Zostały one wprowadzone do litera
tury polskiej w pracy Kucharczyka ( 1982). 

Metod Farńsa nie motn.a opisać używając ogólnego wzoru określającego metody 
aglomeracyjne (3.2). Działają one według centralnej procedury aglomeracyjnej, z tym jed
nak, że różnią się od metod opisanych wcześniej nie tylko odmiennością pojmowania 
odległości międzykiaso\'\-ej w kroku trzecim. ale również sposobem definiowania klas naj
bardziej podobnych w kroku piem'SZ)'Dl. Kroki l i 3 w tych metodach prezentuje tab. 3.2. 

Tabela3.2 

Metoda Krok. l KrokJ 

wJw.t : 2 w1d( P,.P,) +w.td(P., P,) 
A min In,[ d(P,,P, )-d( P1 , P, )J 

w, +w.t 1•1 w1 +w• ,., .. 

B min t[d( P,. P,) -d(P. ,P, )f d(P,.P,)+d(P..P,) 
/• l 2 
ł•l.ł 

gdzie: z - ak!uaJna liczba klas (w pierwszym kroku z- n); pozostale omaczeoja Jalt jaJe: w tab. J.l; metoda A -
wagi llóblicowane, metoda B - wagi jednakowe. 

Źl'ódło: Opracowanie własne na podstAwie praA:: Kuc:ban:zylc (1982); Grabiński., Wydymus a Zelw (19&3); 
Walesialc:(l986); Farris (1969); Atchley i Bryant (197S). 

Walesiak (1986) na prostym przykładzie wykazał, że przyjęte w tych metodach 
(w kroku l) kryterium łączenia klas naJl>ardziej podobnych jest błędne. Niech dane będą 
następujące obserwacje na obiektach A, (i= l, 2, 3, 4) w przestrzeni dwuwymiarowej 

A (1,1) 
l 

A (6,2) 
l 

• A 2 (6,1) 

A (11,1) 
4 
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Wykorzystując np. odległość miejską (por. rozdz. 2) obliczamy wszystkie odległości 
między obielrtam.i i zestawiamy je w symetryczną macierz o \\ymiaracb 4 x 4: 

o s 6 10 

o s 
o 6 

10 5 6 o 
W iteracji pierwszej łączymy w jedną klasy o numerach l i 4. Dla tych klas (zarówno 

w wersji A. jak i B) funkcja podana w lab. 3.2 osiąga wartość minimalną równą zeru .. W 
pierwszej kolejności połączyliśmy więc za pomocą tych metod dwie klasy, które są najbar
dziej odległe. Załóżmy, te przerywamy proces klasyfikacji po tym kroku, otrzymując 
podziaJ na klasy: 

Już po tej iteracji można stwierdzić, i.e nie jest spełniona żadna z definicji klasy 
"jednorodnej" podan)·ch w punkcie 3.1 , ponieważ w klasie ~ t.nalazły się obiekty, które są 

najmniej podobne, obiekty zaś najbardziej podobne (A, i A1 ) są w różnych klasach , 

Motna zatem w tym miejscu podać następujące zalecenie. Jeżeli w wyniku zastosowa
nia jakiejkolwiek metody klasyfikacji możliwe jest otrzymanie podziału zbioru obiektów na 
klasy, a podział ten jest taki, że obiekty najmniej podobne znajdują się w jednej klasie. na
tomiast najbardziej podobne są w różnych klasach, to uznajemy. il! kl)teria podziału 
przyjęte w tej metodfje są błędne i że wskutek tego otrzymuje się przypadkowe pod7jały 
zbioru obiektów na klasy. 

NaJeży zaznaczyć, źc przykład ten nie jest odosobniony, tzn. istnieje bardzo \\iele 
sytuacji. w któi)'Ch metody Farrisa realizują po"ytszc zalecenie. Poprawna metoda klasyfi
kacji powinna być nie.1.ależna od zbioru danych (obscrvracji na obiektach). Z pr7.cdstawio
nych rozważ.ań wynika, '/~ metody Farrisa (wersja A i B) są błędne. Znamienne jest również 
to, iJ?. w literatur?~ światowej poświęconej statystyelllej analizie wielowymiarowej wśród 
metod klasyfikacji nic eksponuJe się metod Farrisa. 

Obecnie zostanie pr.1.edstawiona krótka charakterystyka hierarchicznych metod aglo
meracyjnych 1.awartych w tab. 3 . l . 

Nazwa metody pojedync-ago połączenia (najbli2szego sąsiedztwa) \\')"\\'Od7j się sutd, 
IJ! klasy w niej łączy się na utsadzie najmnicjs1.ej odległości spośród wszy~ch odległości 
między obiektami należącymi do łączonych klas. Podstawową cechą tej metody jest 
skłonność do twor.t.enia klas w kształcie serpentyny (por. Evcritt (197•$)). Efekt ten czasami 
jest zwany lańcuchem (od angielskiego słowa chmnin~) . Skutkiem skłonności do twor.t.enia 
łańcuchów jest moiJiwość powstawania klas 7.a\\oierających obiekty mało do siebie podobne. 
Stosowanie tej metody prowadzi do dołączania obiektów do klas już istniejących, rzadJiej 
natomiast powstają nowe klasy. Zjawisko to mo:tc być poz:,1eczne. gdy interesuje nas nic 
poszukiwanie klas jednorodnych. leczjedynie klas o optymalnym połączeniu obiektów (por. 
Everitt (1974, s. 61)). W praktyce marketingowej jednak uż>t.kownicy metod klasyfikacji 
dążą do uzyskania klas jednorodnych. przeto efekt łańcucha stanO\\i wadę tej metody. 
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Skłonność do tworzenia klas w posaaci łańcuchów cechuje również inne metody 
aglomeracyjne (z WY.iątkiem metody kompletnego połączenia), z tym że w metodzie poje·· 
dynczego połączenia pr1:ejawia się ona najsilniej. Tak jest dlatego, że metody te nie mają 
własności wypukłości (por. pkt 3.3). W wyniku zastosowania metody pojedynczego 
połączenia otrzymuje się najkrótszą sieć połączeń między obiektami zbioru A. 

Nazwa metody kompletnego połączenia pochodzi .stąd, że klasy w niej łączy się ru1 
7Jl53dzie największej odległości spośród wszystkich odległości między obiektami nale .. 
tącym.i do łączonych klas (Jaytcrium to uwzględnia więc wszystkie połączenia między 
obiektami łączonych klas). W wyniku L'łstosowania tej metody otrzymuje się najdłu.ż.rnl 
sieć połączeń między obiektami zbioru A. 

Pozostałe metody przybierają wartości pośrednie przy ustalaniu odległości między·· 
klasowej. Wśród tych metod wyróżnia się takie, które uwzględniają liczbę obiektów w danej 
klasie w trakcie ustalania odległości międzyklasowej (metody C.3, C.S. C.6, C.7), a takZc: 
takie, które łączone klasy traktują równowalnie, bez względu na lic-~ obiektów w klasie: 
(metody C.4 i C.8). 

Metody C.5-C.8 przyjmują założenie. że odległości między obiektami zostały 
wymaczone za pomocą kwadratu odległości euklidesowej. Tylko bowiem w tym przypadJon 
metody te mają interpretację geometryczną zgodną z nazwami tych metod. Interpret.acj8l 
odległości międzyklasowej jest zdefiniowana: w metodzie C. S jako wewnątrzklasowa S111ru11 

kwadratów odległości sumy klas ~ u P• ; w metodzie C .6 jest to przyrost w sumie kwadra-· 
tów odległości powstający w wyniku połączenia klas ~ i P. : w metodzie C. 7 jest to kwadrat 

odległości pomiędzy środkami cię1:kości klas P, i ~ ; w metodzie C.8 jest to kwadrat 
odległości między ważonymi środkami ciężkości klas P, , Pł (po przyjęciu założenia, że 

klasy P,, P. mają tę samą wagę podCL'łS morzenia środka ciętleości nowej klasy). 

Metody C.5-C.8 mogą być stosowane (por. Anderberg (1973, s . 141)), gdy macierz. 
odległości jest liczona na podstawie innych miar odległości , ale interpretacja tak otrzyma
nych wyników (w sensie odległości międzyklasowcj) nie jest zgodna z nazwami tych metod 
(przekSZialcenie w kroku 3 tych metod nie ma wartości interpretacyjnej). 

Charakterystyczną cechą metod centroidalnych (środka ciężkości i mediany: metody 

C. 7 i C.8) jest to, że wartości poziomu połączenia klas h(~ . Pł) mogą podnosić się i spadać 

w momencie przechodzenia z kroku na krok w klasyfikacji hierarchicznej (por. Anderberg 
(1973, s. 141); Gordon {1981)), czyli metody te nie mają własności poprawnej struktury 
\Wldług drzewka połączeń (por. 3.3). 

3.3. Podstawowe problemy związane z zastosowaniem 
metod klasyfikacji w badaniach marketingowych 

W literaturze statystycznej co pewien okres ukazują się anykuły przeglądowe traktu
jące m.in. o problemach, które wymagają rozwiązania w zagadnieniu klasyfikacji (por. np. 
Cormaclt (1971); Marriott (1971); Everitt (1979b); Gordon (1987); Sokal (1977: 1988)). 
Zagadnienic klasyfikacji zbioru obiektów z użyciem hierarchicznych metod aglomeraC)j
nych wymaga rozwiązania dwóch istotnych problemów: 
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a) '"yboru wlaśchl-'Cj metody klasyfikacji danego typu danych empiryc-mych (7.1: 
względu na to. i.e różne metody klasyfikacji dostarc-z.ają na ogół różnych podz.iałów zbioru 
obiektów); 

b) wyboru optymalnej klasyfikacji z ciągu klasyfikacji otrzymanych za pomocą 
hierarchicznej metody aglomeraC)jnej. 

W związku z tym, i.e w pracy \\>yróżniono 9 aglomeraC)jnych metod hierarchicznych 
(por. tab. 3.1) przed ich użytkownikiem stoi nie lada problem. tzn. k16rą (lub które) z nich 
rekomendować w konkretnych badaniach empiryC7.1lych. Problem ten jest jcs-l.CZC większy. 
gdy rozważa się nie tylko aglomeracyjne metody hierarchiczne. ale równieź metody innego 
typu. 

Trzeba w związku z tym zdać sobie sprawę, że na pytanie. która z met9d jest właściwa 
w konkretnych badaniach empi.rycmycb. nie UZ)·skamy jednomacznej odpowiedzi. 

Do rozwiązania problemu wyboru właściwej, dla danego typu danych empirycznych, 
metody klasyfikacji proponuje .się w literaturze przedmiotu 4 zasadnic-.1-e podejścia {por. 
Gordon (1987}). 

W pierwszym z nich poprawność poS7.czególnycb metod ocenia się na podstawie 
zadanych typów struktur danych. Dana metoda klasyfikacji jest poprawna, jeśli \\yniki 
klasyfikacji uzyskane za jej pomocą odpo\\-iadają znanej strukturze danych. Przykłady za
stosowania tego typu podejścia można maleić m. in. w pracach Milligan.1 (1981 ); 
Grabińskiego ( 1990) oraz Grabińskiego, Wydymusa i Zeliasia ( 1989). 

Podstawową wadą tego podejściajest to. 'D! opiera się na wygenerowanych strukturach 
danych, w których konfiguracje obiektów są na ogół pt7.cdstawiane w przestrzeniach dwu
nymiaronych i trójwytniaro"ycb. Trudno jest nięc uogólnić wyniki na przypadek 
wielo\\-ytniaro"')·. Nawet wtedy. gdy podejście to opiera się na dan)ch S)mulacyjnycb 
(uzyskanych 7Jł pomocą odpowiednio skonstruowanych "'ielo"'ymiaro"'}·ch generatorów 
zmiennych loso"'ych o 7.adanej postaci rozkJadu), trudno Jest uogólnić wyniki, ponieważ 
każda empirycznie U7.)skana struktura danych jest inna i tak uzyskane nnioski mają ogra
ruC7.ony zasięg 7.astosowania. 

Podejście drugie polega na tym. źe do klasyfikacji zbioru obiektów wykorzystuje się 
wszystkie metody z. tabeli 3 .l (C. l-C. 9). Następnie ocenia się zgodność wyników klasyfika
cji i wybiera się te metody, które dają zbliżone '")'niki. Wyniki klasyfikacji z użyciem tych 
metod podlegają w dalsz.ej fazie syntetyzacji w celu wyłonienia zgodnej klą.syfikacji. 

W podejściu trzecim 7.a właściwą, dJa danego typu danych, metodę klasyfikacji należy 
uznać taką. która daje minimalne zniekształcenia przy transformacji \\)jściowcj macierzy 

odległości [ d,1 ] w macierz \\ artości kofenetycm}ch [11,1 ] (inaczej wartości poziomu 

połączenia klas\\ dendrogramie). Wartości h,.(dJa kat.dcgo i, k) w macierzy [h,1 ] odCZ)1U

je się z dendrogramu. który wskazuje \\ artości po7iomu połączenia klas P, oraz P. . 
Mierniki pomiaru zniekształcenia pr.ey transformacji [d,4 ] _. [h,1 ] 1.aproponowali 

m.in. Solcal 1 Rohlf ( 1962); Hartigan (1967); Jardine i Sibson (1971). W tab. 3.3 przedsta
wiono trzy takie nu e miki. 

Małe warto~i 0 .2 i 0 .3 oraz duże wartości D. l oznac-.1.ają maJe zniekształcenia przy 
transfonnacji [d,. ] _. [ h,1 ] prZl:Z daną metodę klasyfikacji . 
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Lp. Nazwa Miara 

Wlp6k:zymik 
L(d,. -dxh .• -h) 
l .)c 

O .l korcłac:ji 

[~(d .. -d)'~(h .• -li)· r kofeoatycmej 

0.2 Suma kwa.hlów I:wd(d,. -h,łr odcbyleń 
l .)c 

0.3 Macryb [~ld .. -h.tr (O<).Sl) 
Miokowakie&o 

n:r{~,. -h,. l} ().=O) 

w,.ł ·wasi (na osól wlll)'llkie odległoki "jednakDwo wame, wi~ w,. • 1). 

Źlódło: Opncowmo na podlilawic prac: Gonlon ( 1987); Comw:k ( 1971 ). 

Tlbela3.3 

t.r6clo 

Sobl i Rohlf(1962) 

Hartipi ( 1967) 

JardiDe i Sililon 
(1971) 

Pewną słabością oparcia się w \\)'borze właściwej (w odniesieniu do danego typu 
danych) metody klasyfikacji na miarach tego typu jest to, że na ogół metodą wybieraną 
przez D. l jest C.3- średniej klasowej (Sokal i Roblf (1962); Sneath (1969)), a p17.ez 0.3 
jest C.l - pojedynczego połączenia (Gordon ( 1987)). 

W czwartym podejściu analizuje się formalne własności metod klasyfikacji. które 
stanowią kryterium \\)'boru właściwej metody. Pierwsze własności formalne wypracowali 
Jardine i Sibson (1971). Zostały one następnie wzbogacone nowymi w pracach: Fisber i 
Van Ness (1971), Van Ness (1973). a zwięzły ich przegląd w literaturze 1.awierają następu
jące monografie: Gordon (1981); Pociecha (1986); Ajvazja.n, BeZaeva, Staroverov (1974). 

Wybrane własności formalne metod klasyfikacji można ująć w postaci następujących 
punktów: 

a) Własność jednomaczności (najlep~go obrazu) -jest to warunek konieczny, który 
powinna spełniać każda metoda klasyfilcacji. Własność ta omacza. że kolejność, w jakiej 
obiekty są klasyfikowane. nie ma wpływu na wynik klasyfikacji. Inaczej mówiąc. podziału 
na klasy nie można poprawić przez nnianę wstępnego uporządkowania obiektów. 
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\VIul)oki 

poprawnej poprawnej 
Symbol naj lep- wy- sUuklury strulcnuy ~ powta-
metody szego pu- według według niemo- rzania 

obrazu klości klas drzewu 6c:i punklów 
ooł&c:rA\ 

C. l ~ - + + + + 

C.2 + . + + + + 

C.J + - + + . -
C.4 + - + + - -
c. s + X X + X X 

C.6 + + - + . . 

C.7 + - - - - . 

C.8 + X X - X X 

C.9 + X lC + X lC 

+ - spełnia; - - nie spełnia; X • brak danyclL 

Symbol metody 

C. I 
C.2 
C.J 
C.4 
c . .s 

C.6 

C.7 
C.8 
C.9 

Metoda 

pojedynczego J>Oł\czenia (m1gle lmk) 
kompletnego 1)01\c:z.enia (complete lmk) 
~ej klasowej (group averag e lmk) 
watona średnia klasowa (welghted average llnk) 
WeWJllttnklasowa suma kwadratów odległości 
("lł,thm-group sum ofsquares d11tances) 
powiększona suma kwadratów odległości 
(mcremental sum of squares) 
środki ci~i (centroid) 
medianowa (medtan) 
gi~ (/le:abls) 

opusz-

czmia 
klas 

+ 

+ 

+ 

+ 

X 

+ 

+ 

X 

X 

Zródlo; Opracowano na podst.wie pnc: Gordon (1981); Pociecha (1982; 1986); Hussain (1982). 

Tabela H 

bócuo 

Gordoo 
(J981) 

Gtxdoo 
(1981) 

Gordon 
(1981) 
Pociecha 
(1982) 

Gordon 
(1981) 

HIISS&UI 
(1982) 

b) Własność wypukłości - metody klasyfikacji mają tę własność, jeżeli w rezultacie 
ich zastosowania otrzymuje się podział zbioru obiektów A na klasy P.. · · ·. PH' w którym wy

pukłe otoczenia klas się nie przecinają 
c) Własność poprawnej struktury według klas- wszystkie odległości we''nątrzklasowe 

są mniejsze od wszystkich odległości międ.zyklasowych. 

d) Własność poprawnej struktury według drzewka połączeń - metody klasyfikacji 
mają tę własność, jeżeli rezultaty klasyfikacji hierarchicznej zbioru obiektów dadzą się 
przedstawić w postaci drzewka połączeń (dendrograrnu) zgodnego z kolejnością podobień-
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stwa między elementam.i tego zbioru (wartości poziomu połąC7.enia klas h,. są rozlot.one 

monotonicznie rosnąco, gdy stosujemy miary odległości między obiektami). 
e) Własność mon< oniczności - metody klasyfikacji mają tę własność, jeżeli monoto

niczna transformacjakadego elementu macierzy odległości nie zmienia wyników klasyfi
kacji. 

f) Własność powtarzania punktów - metody klasyfikacji mają tę własność. jeśli po 
dodaniu jednego lub wielu obiektów, identycznych z obiektami należącymi do kla:s 
~···,P11 • i ponownym zastosowaniu danej metody granice klas się nie zmienią (zmieni się 
tylko ich lic7.cbność). 

g) Własność opuszczania klas - niech dany będzje podział zbioru obiektów A na klasy 
P.,···.P. , .. ·.P11 • Jeśli po odrzuceniu obiektów nalel.ących do klasy P. i ponownym 
zastosowaniu algorytmu klasyfikacji otnymamy podział zbioru A - Pt na klasy 
P..· .. , ~-~·~ · ~ ..... , P11 , to dana metoda klasyfikacji .ma własność opUS7.c-zania klas. 

W tab. 3.4 w sposób syntetycmy przedstawiono formalne własności hierarchicznych 
metod aglomeracyjnych.. Znajomość określonych własności poS1.czeg6lnycb metod klasyfi·· 
kacji pozwala na \\łaściwe ich wykorzystanie w badaniach empirycmych. 

Drugim problemem Z\\iązanym z lagadnieniem klasyfikacji jest '')'bór klasyfikacji 
optymalnej z ciągu klasyfikacji otrlym.anych ~ pomocą danej hierarchiC7.nej metody 
aglomeracyjnej. 

W literaturze (por. np. Friedman i Rubin (1967); Szczotka (1975); Evcritt (1974): 
Jajuga ( 1984)) znane są liczne sposoby wyboru klasyfikacji optymalnej w przypadku, gdy 
liczba klas, na które należy podzjelić zbiór badanych obiektów jest dana. W praktycmych 
zastosowaniach w badaniach marketingowych 7..az\\yczaj brakuje takiej informacji. Dlatego 
też bai<il:iej interesujący jest przypadelc, w którym badac-1. nie dysponuje informacją o 
liczbie klas. na które należy podzjelić rozpatrywaną zbiorowość obiektów. Taka S)tu.acj~• 
będzie stanO\\·ić przedmiot ro:rn'ai4D w tej części pracy. W :t.asad7je wszystkie omawiane: 
sposoby słulą do "yznaczenia klasyfikacji optymalnej z ciągu klasyfikacji, ale pośrednie• 
rozwiązują również problem wyznaczania liczby klas. Nalezy zatem przyjąć założenie, u: 
najwłaściwszą liczbą klas dla danego zbioru obiektów w badaniach marketingowych jest 
liczba klas wynikająca z klasyfikacji optymalnej (por. Jajuga ( 1984 )). 

Metody klasyfikacji hierarchicznej nie dają odpowiedzi na pytanie, jak \\)'Zilaczyć: 

optymalną liczbę klas. na które należy podzielić 7.biór badanych obiektów A . 
Milligan i Cooper (1985) przetestowali na podstawie zbiorów danych o manej struk

turze klas 30 procedur1 pozwalających W)"Dl3CZ)'Ć optymalną liczbę klas. Zdecydowana 
większość tych procedur (sposobów) w oryginale służyła innym celom (np. wyborowi klasy· 
fikacji optymalnej przy zadanej liczbie klas). Inne z kolei :.t.Ost.ały zapozyc-L.One z innych dy· 
scyplin badawczych. Znacma liczba tych adaptacji nie zdała egzaminu w nowej sytuacji. 
Niektóre z nich z kolei sprawdziły się dobrze w nowej roli (OCZ)"'-iście w świetle 
pm:prowadzonego eksperymentu empirycmego). Najleps-zy okazał się indeks Calińskiego i 
Harabasza ( 197 4) : 

2 ~wiony pro:~ z ~ nie wy.:zapuje zbicN iltruej~ch spoiQbów W)'m~~Ct~Ulia opt)malnej 
li.:zby k1u lmo tp(IIOby zawarte Sił m. in. w pn.:a.cb· SokoloWiki (1992); Walesiak (1988b): Pamula i Sokolowalu 
(1980). 
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max{ traceBI(h, -l) l 
lt traceW ![(n-2)-h,] • 

gdzie: B - macien kowariancji m.iędzyklasowej, 
W - macierz kowariancji wewnątrzklasowej. 
t.race- ślad macierzy, 
h, -liczba klas w e-tym kroku procedwy klasyfikacji (e= 1, ...• n- 2), 

(3.3) 

n - l - liczba kroków klasyfikacji w hierarchicznej procedur?.e aglomeracyjnej. 
Pomimo pozornie dużej liczby sposobów przedstawionych w pracy Milligana i Cooper 

(1985) literatura nie zawiera zbyt wielu propozycji oryginalnych w tym względzie. Okazuje 
się, że rue wszystkie sposoby zostały zaprezentowane w tejże pracy. Więkswść metod 
przedstawionych w pracy Milligana i Cooper (1985) opierała się, przy wyznaczaniu klasy
fikacji optymalnej. na wyjściowej macierzy danych. Tylko niektóre z nich wykorzystywały 
odległości wewnątrzklasowe i międzyklasowe. Wydaje się, że właśnie te metody mają pod
stawo·we znaczenie w ustalaniu optymalnej liczby klas. Zaprezentujemy kilka z nich. 

Mojena (1977) podał dwie propozycje wyznaczania optymalnej liczby klas w hierar
chiemych metodach aglomeracyjnych. Sposoby te opierają się na rozkładzie wartości 
poziomu połączenia klas (h,). Wartości poziomu połączenia klas są rozłożone monotoni-
cmie rosnąco w razie stosowania do pomiaru podobielistwa obiektów miar odległości . 
Sposoby te nie mają zastosowania do wyników metod centroidalnych C.7 i C.8 (mediany i 
środka ciężkości) . Wynika to z tego, że wartości hlł związane z łączeniem klas DaJDardziej 

podobnych mogą w tych metodach podnosić się i spadać przy przechodzeniu z kroku na 
krok w klasyfikacji hierarchicznej. 

Sposób l. W sposobie pierwszym na podstawie n-l wartości poziomu połączenia klas 
wyznacza się średnią arytmetyczną (h) oraz odchylenie standardowe (S"). Z ciągu klasyfi

kacji wybiera stę tę, dla której odpowiadający jej krok e (e = l, ... , n-2) pierwszy spełnia 
nierówność: 

(3.4) 

gdzie: h,.1 • wartość poziomu połączenia klas w kroku e+ l ustalona dla wyników klasyfi
kowanego :lbioru obiektów A. 

a - dowolna liczba rzeczywista ustalona tak. aby otnymać nietryv..ialny3 podział 
wynikowy {zazwyc1.aj a e[-3;3]), 

e- numer kroku w hierarcbiC'lllej procedurze klasyfikacji. 

Sposób 2. W sposobie drugim również liczy się średnią arytmetyczną oraz odchylenie 
standardowe z wartości poziomu połączenia klas (dodatkowo jeszcze pewne wielkości kory
gujące). jednakże wyznacza się je sekwencyjnie po katdym kolejnym e-tym krolrn procedu· 
ry. Z tego wynika pnewaga tego sposobu wyznaczania optymalnej liczby klas nad 
sposobem pierwszym. Chcąc wyznaczyć optymalną liczbę klas w sposobie pierwszym naJe-

3 Za ltyWia.lne w k.luytilcacji hietan:hicmc.J uznaje si~ podziały lcnńoowe (w pierwnym z niQb jest tyle k1u. ile 
jcll obiektów, a w dru8Jill jest tylko jedna klua awieraj~ wszystkie obiekty). 
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ty znać wszystkie wartości poziomu połączenia klas (tj. n-2), a w sposobie drugim tylko •~ 
(e~ n-2). Sekwencyjność postępowania w sposobie drugim powoduje, że proces wyznacza
nia podziałów kończy się, gdy spełniona jest relacja (3.5). Z ciągu klasyfikacji wybiera sicr 
tę, dla której odpowiadający jej krok e (e= e', e'+l, ...• n-2) pierwszy spełnia nierówność: 

h·~· >h.+ P. +r. +aS,. (3.5) 

gdzie: ii,(S,)- średnia (odchylenie standardowe) ruchoma w kroku e (z.wartości h
1
.-··,h,) 

ustalona dla wyników klasyfikowanego zbioru obiektów A, 

6[2 i: w1h1 -(e'+l) 't,h1 p = 1·•-'tl ,.,_. .•• 

' e'(e'2 -1) 
(e'-l)P. r.= . 

2 
w1 =w1_1 +l,f=e-e'+2,···,e, gdzie: w~···• =l 

Innego typu funkcję służącą do ustalenia optymalnej liczby klas zaproponowali Por
tier i Solomon (1966) Z ciągu klasyfikacji proponują oni wybrać tę, dla której funkcja 

L L d(APA4 )-_!_d· L (w; - l)w;. (3.6) 
1': q' Aj.AłEJ'1 2 r, eP' 

Id 

gdzie: d(AI'A.t) -odległość między obiektami Al' A4 (1. k = l, ... , n); 

p• - zbiór klas w e-tym kroku procedory hierarchicznej; 
P,'- s-ta klasa w e-tym kroku procedury hierarchicznej; 

w; ·liczebność s-tej klasy w e-tym kroku procedury hierarchicznej; e= l, ... , n- 2; 

d. -"krytyczna" wartość odległości; 
osiąga minimum. 

O ile sposoby Mojeoy opierają się w swojej konstrukcji na odległościach 
rniędzyklasowycb., o tyle metoda Portiera i Solomona wykorzystuje w tym względzie 
odległości wewnątnklasowe. 

Interesujący sposób wyznaczania klasyfikacji optymalnej (a więc i liczby klas) zapro
ponował Żitkov (por. Jajuga (1984)). Rozpatruje się w nim nie tylko odległości między 
obiektami znajdującymi się w jednej klasie, ale również odległości między obiektami 
należącymi do różnych klas. 

W sposobie tym ogól ·wartości odległości między obiektami A,,A4 dzieli się w 

następujący sposób: 

ll, jeżeli d(A,,A.)sd· odległości małe, 
G = 

,. O, jeżeli d(A,,A.)> d. odległości duże. 
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Z ciągu klasyfikacji wybiera się tę, która osiąga wartość maksymalną dla funkcji: 

M. = ~V,+ w·, (3.7) 
r;d' 

gdzie: V,= lu-( Ll.,)+(w• -l), 
~El'' 

l,r =( L La,.)+w;w;, 
At er, ... El': 

w' - liczba klas w e-tym kroku kl.asyfi.kacji. 

Operowanie liczebnościami odległości małych i duzycb może spowodować znie
kształcenie rezultatów obliczeń. Dlatego też Walesiak (1988b) mproponował podzielenie 
ogółu odległości mi~ obiektami w nieco inny sposób: 

{
d(A,,A.), jeżeli d(A~>A.)sd· odległości małe, 

G = 
,. O, jeżeli d( A,. A•) >d" odległości duże. 

Wtedy wri>r na l" przybiera następującą postać: 

gdzie· 1 .. - miara gęstości klasy ~ (jest to udział sumy odległości małych w sumie wszyst

kich odległości między obiektami w klasie ~). 
1"- udział sumy odległości małych w sumie wszystkich odległości między obiektami 

klas P. i P, . 
Pozostawienie pewnej swobody w wyborze wielkości laytycznych ocenia się na ogół 

jako mankament tego typu metod. 
W pracy prezentowany jest pogląd, że oparcte się w tak istotnym problemie jak wybór 

właściwej metody klasyfikacji, a następnie optymalnej k:lasy:fikacji z ciągu klasyfikacji tylko 
na kryteriach formalnych może spowodować błędne wyniki. które nie odpowiadają logi
czno-intuicyjnej interpretacji obserwowanych zjawisk. 

Od badacm wykorzystującego metody klasyfikacji wymaga się dwojakiego rodzaju 
umiejętności : w zakresie wybranej dyscypliny badawczej (mecytorycmej znajomości zagad
nienia) oraz w opanowaniu metod statystycznej analizy wielowymiarowej (metodołogicmej 
znajomości zagadnienia) - wyrażających naukową swobodę badacm. 

W wyniku zastosowania do k:lasyfikacji zbioru obiektów wybranej metody hierarchi
cznej i określonej procedury wyboru klasyfikacji optymalnej otrzymuje się podział tego 
zbioru na klasy P..···,Pu. W badaniach marketingowych podstawowym zagadnieniem staje 
się w związku z tym interpretacja otrzymanych wyników, tj. wskazanie cech charakterysty
cznych poszczególnych klas oraz wyjaśnienie, jakimi czynnikami rótnią się wyodrębnione 
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klasy. Dla ułatwienia interpretacji otrzymanych rezultatów klasyfikacji wyznacza się środki 
cięticości poszczególnych klas (średnie a.r)1metyczne obliczone z wartości pierwotnych 
każdej zmiennej na podstawie obiektów twonących daną klasę) oraz odchylenia standar
dowe zmiennych w poszczególnych klasach. Na ten sposób rozwiązania problemu interpre
tacji rezultatów klasyfikacji wskamją m.in.: Hair, Anderson i Tatham (1987, s. 307): 
Sokołowski (1992, s. 47): Jajuga (1987); Robłes i Sarathy (1986). Oczy\\iście taki sposób 
opisu Jclas możliwy jest do zastosowania tylko wtedy, gdy zmienne u.i}1e w zagadnieniu kla
syfikacji 7bioru obiektów są mierzone na skali przedziałowej i (lub) ilorazowej (dopiero 
bowiem w tych .skalach dopuszcza się użycie średniej arytmetycznej i odchylenia standar
dowego}. Jeśli klasyfikacja jest przeprowad.:ama na podstawie zmiennych mierzonych na 
skali porządkowej łub nominalnej, to możliwe jest \\yznaczenie opisowej (werbalnej) 
charakterystyki poszczególnych klas dla każdej zmiennej. 

Numer Numery 
kroku IIICZOilyc:h klu 

l 18-37 
2 34-35 
3 4-.50 
4 49-!12 
s 6-31 
6 24-29 
7 J6- 34 
8 8-.51 
9 22-.53 
10 9- .36 
11 2-32 
12 12-28 
13 6-44 
14 14-49 
1.5 16-42 
16 19-48 
17 39-46 
18 4-27 
19 1-17 

20 9-4.5 
21 8-41 
22 13-1.5 
23 9-26 
24 3-.5 
2~ 8- 19 
26 39-40 
27 1-24 

Hienrdlia ~ l)nków Jpi'ZICdaty ~ 
w metodzie kompletnego~ 

Odlesło'ć Numer Numery 
mi9dzykluowa kroku ~klas 

0,0426 28 2-14 
0.09.57 29 6-22 
0,1173 30 9-16 
0,1227 31 21 -30 
0,1347 32 8- 18 
0,1486 33 l- .54 
0,1.500 34 11- 12 
O, l .Sil 3~ 23-38 
0,1.5.57 36 20-43 
0.1.597 37 4-7 
0.1600 38 3-10 
0,1912 39 2-6 
0,20.58 40 13-21 
0,2222 41 9-39 
0,2371 42 4-8 
0,2416 43 2.5-33 
0,2.545 44 l- 2 
0,2612 4.5 3-47 
0,2713 46 11- 13 
0,.3011 47 4-9 
0,3013 ~ l -20 
0,3390 49 11-23 
0,3923 s o 3- 11 
0,3991 .51 l -4 
0,4198 $2 l - 3 
0,4229 $3 l -2$ 
0,4442 

Tabela 3 . .5 

Odlcglolć 

mi\'(iz:)'kluowa 

0,4881 
O,SJSO 
0,.5470 
0 ,6908 
0,7061 
0,7148 
0,73.54 
0,8184 
0,8480 
0,8.568 
0,8711 
0,9215 
1.0221 
1.0720 
1,1908 
1,2818 
1,4940 
1,S088 
1,721 .5 
1,800.5 

bllli 
2.6378 
3,6166 
3,8431 
~.6142 

9,2645 

t.r6dlo: Opncowllllie wm-na poeliLawie obli<:zm wykonanych z utyciem palcietu swystyancgo SPSS 
forWiodowa 
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Zagadnienia zaprezentowane w podpunktach 3.2 i 3.3 zostaną zilustrowane 
przykladem empirycznym dotyczącym rynków sprzedaży żywności w USA Firma SAMI 
wykonująca badania marketingowe ·wyodrębniła S4 rynki sprzedaży żywności w USA 
Scbaralcteryzowano je za pomocą 4 zmiennych: 

l) liczba ludności, w tys .• 
2) liczba gospodarstw domowych, w tys. 
3) udzjaJ sprzedaży żywności na danym rynku w sprzedaży żywności ogółem w USA, 

w o/o, 
4) dochód realny przypadający na l gospodarstwo domowe, w S. 
Dane statystyczne o 54 rynkach sprzedaży żywności w USA w 1989 r. zawiera praca 

McDaniela i Gatesa (1991. s. 258-259). Dane te zostaną wykorzystane n· przykładzje do 
wyodrębnienia relatywnie jednorodnych klas I)'Jlków \' celu testowania produktów. 
Wprowad7..enie nowego produktu na rynek jest poprzedzane z reguł)' jego testowaruem, 
mającym na celu sprawdzenie dostosowania produktu do potrL.eb konsumentów Identyfika
cja relaty\\nie jednorodnych rynków testowych ma szczególne znaczenie. pozwała bowtem 
znacznie ograniczyć koszty tego przedsięwzięcia (wyniki z jednego rynku testowego mogą 
być uogólnione na inne rynki testowe z tej samej klasy jednorodnej). a takie umoźliwia 
uzyskanie reprezentatywnej opinii konsumentów. 

Do podziału zbioru rynków na klasy względnie jednorodne przyjęto metodę komplet
nego połączenia Wartości zmiennych znormalizowano; wykor.eystano do tego celu standa
ryzację (2 10). Za miarę podobieństwa rynków przr.jęto odległość euklidesową (2.17). W 
tab. 3.5 przedstawiono proces łączenia klas w metodzie kompleLnego połąc-.r.enia i odpowia
dające mu odległości międzyklasowe. 

Do wyboru klasyfikacjt wynikowej z ciągu klasyfikacji wykorzystano sposób l , zapro
ponowany przez Mojenę. Proces klasyfikacji naJeży pn..erwać po kroku 48 (spełniony jest 
wó\\-'CZ3S warunek h •• , > 2,58. dla a == l}. Otrzymuje się wówczas podział zbioru rynków 
sprzedaży żywności na 6 klas Graficzne '")"~liki klasyfikacji z Uź:yciem metody kompletno
go połączenia (dendrogram) oraz wybrane klaS)' przedstawia rys. 3.2. 

W celu ułatwienia interpretacji otrzymanych wyników dotyczących każdej wydzielo
nej klasy wyznaczono średnie arytmetyczne oraz odchylenia standardowe z wartości 
poszczególnych zmjennych • zaprezentowano je w tab. 3.6. 

Dwie najliczniejsze klasy. tj pierwsza 22-elementowa i druga 17-elcmentowa. obej
muJą rynki sprzedaży żywnOŚCI o najnit.szej przeciętnej liczbie ludności, gospodarstw 
domowych i najmniejszym udziale sprzedaży żywności. Różnią się one znaczrue między 
sobą dochodem realnym przypadającym na J gospodarstwo domowe (różnica wynosi 
4298 $ na korzyść klasy drugiej). 

Klasa trzecia (4-elementowa) i klasa czwana (l-elementowa) obejmują rynki o 
wyższej od przeciętneJ liczbie ludności oraz gospodarstw domowych i większym udziale 
sprzedaży ży'\mości. aJe różnią się krańcowo dochodem przypadającym na l gospodarstwo 
domowe (ponad 7,6 tys. S na korzyść klasy to..eciej). 

Rynkt sprzedaży ży\mości klasy piątej (7-elementowej) i szóstej (2-elementowej) mają 
zbliżony dochód realny przypadający na l gospodarstwo domowe. Rynki klasy szóstej to 
największe skuptska ludnośct w USA (Los Angeles/San D1cgo 1 New York). Z kolei rynki 
klasy piątej należą do przecięLnycb pod tym względem w USA 
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10,.----------------------------....... 10 

·~--------------~-------------------~· 

! 6rr----~========t=======~------------~6 

ł ~H-~=±~-------r====~===,----~ 
ł 
J 

l NewYork 
2 Lol Angeles&n Diego 
3 Philadelpbia 
4 JacbonvilleK>rłandolfampe 
.s Mimeapolis&. Paul 
6HOUSim 
7lldToil 
8 Dallas/Fort Worth 
9Miłlllll 

l O Cle\-eland 
li Cinl:imaliiDiłytlumbus 
12 San FrwnciJco 
13 Olialgo 
14 Boslon!Providenoe 
l .S BaltimoreJWasbinglon 
16 Pilllburgb 
17San~Owisti 
18 PboenW1'Ix:san 

Rynki zbytu tywności w USA 

19 Portland, Oregm 
20 Oklahcma Ciayffulsa 
21 Norfolk/Ridmood 
22 EJ Paso/AibuquaąucJl.ubboc:t 
23LooisvilleJl.exing 
24 Salt Lalce Cily!Bode 
2S OmlhaiDes Moincs 
260latłoae 
27 Pcoria!Springfield 
28GreenBay 
29 Sa1atoniWilkrs Bam: 
30 GreenviUeJSpmanbutgl A.Vle\.'ille 
31 Portland, Me.Concard 
32 Spokane/Y aleima 
33 Owleslon/SaVIImllh 
34 Ollrleslon.'Hurtinglon 
3.SM~Rock 
36 SIR\oeport/Jal:bon 

37 Bi!Jnillgł••liMcdga:DayiHUJUville 
38 Quad Citics 
39 Hartford/New Havai/Spingfield 
40Syraalsc 
41 Indianapolis 
42 RaJe;~ Ulilm-Salem 
43 NashvilleiKnonille 
44 &lffaJo/Rochesler 
4~ St. Loois 
46 Sealllclfaama 
47DerM:r 
48 New Orlclns 
49A1laru 
~O WICbila 
s l Milwaukee 
S2 Kansas City 
.S3Grand~ 
54 AlbanyiSc:benecladytrroy 

Rys. 3.2. Dendrogram S4 rynków spnedaty ~w USA w 1989 r 
uzyskany met~ kompletnego połĄCZenia z zast010waniem pakietu statystycmego Statistica 

ŹZ6dlo: Opracowanie wlune .. 
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Tabela3.6 

Średnie uytmetyczne i odchylenie standardowe :mńennych w klasacb rynków sprzedl1y tywnoici w USA 

Klualzmienna l 2 

I A 2391,2 866,9 
B 886,S 3234 

n A 2630.0 960,0 
B 6908 2446 

III A 8307,S 3058,2 
B 1225..3 473,6 

IV A 100S,6 2680,9 

B n9.9 138,1 

V A 4486,S 1668,1 
B 155,9 273.3 

VI A 1694S.O 6237,0 

B 1392,0 636,7 

A -~a aryłlnetyt:ma. B- odchylenie sWJdardowe. 

2.ródlo: Oprarowarue własne. 

3 4 

o :n 274SO 
0.38 1809 
1,09 31748 
0,32 3066 

3,58 36481 
0,59 S25 
2,98 28866 

o:n 1727 

1,92 33028 
0,26 2116 

7,27 34464 
o 47 1773 

Wyniki klasyflk.acji wskazują, że do testowania nowego produktu nalety wybrać 6 
spośród 54 rynków sprzedaży żywności, a więc po jednym reprezentancie z każdej klasy. 
Segal i Johar (1992) proponują, aby z liczniejszych klas wybierać po d·wóch reprezentantów 
do testowania nowego produktu (drugi w celach kontrolnych). 

3.4. Ocena podobieństwa wyntków klasyfikacji 
zbioru obiektów w czasie 

Problem porównywania wyników dwóch rómych podzialówA danego zbioru obiektów 
zyskał szerokie zainteresowanie w literaturze z zakresu statystycznej analizy wielowymia
rowej. Jest on nie tylko ważlly z metodologicznego punktu widzenia, ale również z punktu 
widzenia zastosowań metod klasyfikacji w badaniach marketingowych. 

Na przykład segmenty rynku wyznaczone za pomocą metod klasyfikagi nie są trwałe 
w czasie (nie ma jednej segmentacji optymalnej danych rynków; por Prymon ( 1991. 
s. 43)), zachodzi "ięc potneba sukcesywnego dokonywania segmentacji rynku z użyciem 
metod klasyfikacji. Mierniki podobieńsrn-a \ryllików klasyfikacji zbioru obiektów w czasie 
pozwalają w tym przypadku ocenić stopień zmian w \rytlikach segmentacji. Ponadto można 
określić wraźliwość wyrtików segmentacji na zestaw jej kryteriów. 

Mierniki te są stosowane również przy ocerue zmian pozycji produktu w stosunku do 
produktów konkurencyjnych. W ten sposób fuma może sprawdzić, jak zmienia się w czasie 
usytuowanie na rynku jej produktu w stosunku do produktów konkurencyjnych. 

~ Na przykład dlt'óch podziałów ocnymanyc:b przy klasyfikacji zbioru obiektów ze wzgl9du oa dwa r62ne 
lcrytcńa klasyfilcACJi lub dw6c:b podziałów zbioru obiekl6w w dwóch różnyc:b okresach ze wzgi9Ciu na lo samo 
kryterium łtlasyfikacji. 
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Wykorzystując mierniki podobieństwa k.lasyft.kacji zbioru obiektów w czasie, moi.en:ty 
ocenić stopień zmian w relatywnie jednorodnych rynkach ~korzystywanych do testowaruta 
produktów. 

Godne odnotowania propozycje mierników służących do porólmywania \\ynikó" 
dwóch różnych podziałów podali : Rand (1971); Hubert i Arabie (1985): Fowlkes i MałiO\\·'S 
(1983); Lerman {1988); Goodman i Kru.skal (1979): Wallace (1983). 

W literatune polskiej propozycje takie przedstawili: Nowak (198Sb), Szmigiel (1976) 
i Sokołowski ( 1978). Powstały też prace przeglądowe, w których omówiono różne propozy
cje (por. Goodman i Kruskal (1979); Grabiński (1980); Wałesiak (1985a: 1990a)). R6wnic:ż 
fragmenty wielu monografii zawierają omówienie tego problemu. np. Anderberga (1973), 
Kolonki (1980), Rozina (1976). 

W tej części pracy omó\\imy mierniki służące do oceny podobieństwa V~-yników klasy
fikacji 2bioru obiektów w czasie. NaleJ:)• jednak pamiętać, re mierniki te moma z 
powodzeniem wykorzystać również w innych przypadkach (np. przy poró"nywaniu dwóch 
podziałów otrzymanych w kłaS)flkacji zbioru obiektów ze względu na dwa różne kryteria 
kłas}ftkacji lub to samo kryterium, ale opisane z użyciem innego lub nie w pełni zgodnego 
zestawu zmiennych). 

Dany jest nicpusty zbiór obiektów badania A o elementach A, (l = l ..... n) oraz dwie 
klasyfikacje (dwa podziały) tego zbioru na u i v klas, otrzymane na podsta\\ic jednolitcti 
procedury klasyfikacyjnej w odniesieniu do porównywanych okresów t i q. 

Podziały p<•l i p<'l są bezpośrednio porównywalne. ponieważ w odniesieniu do obu 
porównywanych okresów q i t jednolicie określono: 

- 1.cstaw zmiennych opisujących badane obiekty, 
- formułę normalizacji zmiennych, 
- miarę podobieństwa obiektów, 
- bierarchlcz.ną metodę aglomeracyjną służącą do klasyfikacji Zbioru obiektów w 

formie ciągu klasyfikacji. 
- regułę pozwalającą z ciągu klasyfikacji wybrać optymalną. 
W celu oceny podobieństwa wyników dwóch podziałów zbioru obiektów w czasie kon

struuJe się tablicę kontyngcncji i na tej podsta\\ic otrzymuje się ich klasyfikację kny-"1.0w.~ 
(por. tab. 3.7). Ka7..dy podzial danego zbioru obiektów z okresu t i q mo1.e b)'Ć trakto\vany 
jako określenie J)e\\nej :zmiennej mierronej na skali nominalnej (por. Kolooko (1980 . 
s. 41)) . 

W pracy ocena podobieństwa wyników klasyfikacji zbioru obiektów w czasie będzi1: 
rozpatrywana w sensie oceny podobieństwa składu \\yod.rębnionych klas w obu podziałach . 

Im bardziej zatem składy klas w obu podziałach, tj. p<•> i p ('). są do siebie podobne, ()111 

większe jest podobieństwo obu podziałów. 
Takie sformułowanie problemu powoduje. i.e z ana..lizy zostają usunięte miary 

badające podobieństwo rozkładów warunkowych obu podziałów (tzn jednego \\7.ględem 
drugiego i odwrotnie). Zagadnienie to zostało szczegółowo omówione w pracy Walesiaka 
(1990a). Do grupy miar badających podobieństwo rozkładów \'\-arunkowych oou podziałó"v 
można zaliczyć współczynniki : średniej kwadratowej wielodzielc7.ości 0 1

, Pcarsona pz, 

) Spełniaj~ wllllllki mpełnolci. rozł~ i niepustaki (poj9Cia te wyjdniono w punk.cie J , l ). 
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ezuprowa 'fl i eramera C2 (por. Eveńtt (1979): Goodman i Kroskal (1979); Grabiński 
(1980); eramer (1958)), HeUwiga (1975) łP, Ostasiewicza (1975) V, Goodmana i 
Kruskala (1979) A., Szmigla (1976). 

Prawidłowo skonstruowana miara oceny podobieństwa podzialów p<•l i pC'l pod 
względem składu wyodrębnionych klas powinna spełniać następujące warunki: 

l. Winna być łatwa w interpretacj~ co prowadzi do postulatu. aby jej wartości były 
nieujemne t zawarte w zamkniętym przedziale liczbowym. 

Tablica kont)ngc:ncji 
(klasyfibcja knyt.owa wynik6w dwóch podziaJ6w) 

Podziały Poclliał p(r) 

klasy P.(t) P.(r) ... 
l 2 

P.(q) nu n,, ... 
l 

Podzial p(ll) P.(ą) n,, n" ·-
2 
: ; 

p(ll) n~, n.,, ... 
~ 

Sumy 
n ' n, ... 

gdzie; p<•), p Cli) -lduyflkacja (podzlal zbioru obielctów A w okresie 1 (q); q <t); 

n" -liczba obiektów, które jednocześnje nalet~~ do klas P,(•) i P,.(•l; 

r- l, ... , v; s= l, ... , u; 

p( l) . 
n ~o 

n,. 

n," 
n . 

~·(u)·lic:zbak.laswpodziale p<'>( p<•>): n' -licz.baobieklówwldasie P,.{t) (kolumna l): 

n . liczba obiektów w klasie p<• l (wiersz s). 
' · l 

Żródlo: Opracowanie wla.sne. 

Tabela3.7 

Sumy 

n, 
n, 

n .. 
n =n 

2 Największą wartość miara przybiera tylko w odniesieniu do największego podo
bieństwa dwóch klasyfikacji, tzn. wtedy i tylko w1edy, gdy są one identyczne. Sytuacja taka 
pojawia się w przypadku kwadratowej tablicy kontyngeocji, w któreJ każdej klasie pier
wszego podzjaJu odpowiada tylko jedna klasa w podziale drugim. 

3. Najmniejszą wartość przybiera miara tylko w odniesieniu do najmniejszego podo
bieństwa dwóch klasyfikacji, tzn. wtedy i tylko wtedy, gdy jeden podziaJ zawiera tyle klas. 
ile jest obiektów. a drugi jedną klasę zawierającą vo.'SZ)'Stkie obiekty. 

4. Krańcowe granice przedziału zmienności miary zgodności f(P<'1;p<•>) -
określone w 3 i 4 - powinny być stałe dla danej liczebności zbioru obiektów n (/ - postać 

analityczna miary podobieństwa). 
S. Warunek symetńi: 
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6. Wartość miary jest niemlienna wzgl~m jakiegokolwiek uporządkowania wierszy 
lub kolumn w tablicy kontyngencji 

U podstaw konstrukcji miar oceny podobieństwa wyników klasyfikacji zbioru obie·· 
któw w czasie ze wzgl~ na skład klas (spełniających warunki 1-6) leżą dwie koncepcje. 

Historycznie rzecz ujmując, pierwsza z koncepcji została zaproponowana przez Randal 
( 1971 ). W tej koncepcji porównuje się zaldasyfikowanie wszystkich par obiektów w 
podziałach p<' l, p<• l i wyróżnia się cztery typy par obiektów: 

typ (1): obiekty tworzące parę znajdują się w tych samych klasach w podziałachi 
p(t) 1 p(t) . 

• 
typ (II): obiekty twonące parę majdują się w różnych klasach w podziałachi 

p(t) l p(t) . . 
typ (lll): obiekty tworzące parę znajdują się w rómycb klasach w p<•> i w teJ samej 

klasie w p<'l; 

Typ 

(I) 

(U) 

(Ul) 

(IV) 

Formuły~ do obdlania liczby par obicklhw 
mJtwa.lifikDWinydl do jednego Z c::z1er'edl ł)liÓW 

Formula 

ii:nu(n~, -l) 
".) r•ł 

l ( .. .. • ) 
-2 '2>:.-L~:n:, ,.,, ,.,, , .. 

Żtódlo: Hubeń i Arabie (198$, a. 196). 

Tabela3.8 
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typ (IV): obiekty tworzące parę znajdują się w tej samej klasie w p<'> i w różnych kla

sach w p<'>. 
Typy (l) i {ll) są interpretowane jako pary zgodne w obu klasyfikacjach p<'> i p<•>, 

natomiast typy (lll) i (IV) - jako pary niezgodne. W tab. 3.8 przedstawiono formuły 
pozwalające ustalić liczby par obiektów do każdego typu, będące funkcjami n, n. , n., i n,,. 

Intuicyjnie widać więc, że podobieństwo dwóch podziałów p<'l i p<'> wzrasta w miarę 
wzrostu wartości Z. 

Na tej podstawie Rand (1971) skonstruował miarę pozwalającą oceniać podobieństwo 
wyników dwóch podziałów zbioru obiektów w czasie: 

(3.8) 

gdzie: Z i N są określone wzorami w tab. 3.8. 
Niech Z omacza ogólną liczbę par zgodnych. a N ogólną liczbę par niezgodnych. Stąd 

otrzymujemy: 

gdzie: (:) = ~n(n -l) - omacza liczbę wszystkich par obiektów określoną w zbiorze obi~ 
któwA. 

Przedział zmienności tej miary zaczyna się od O, kiedy to dwa podziały p<'l i p<'> są 
zupełnie niepodobne (jeden podział zawiera tyle klas. ile jest obiektów, a drugi jedną klasę 
zawierającą wszystkie obiekty), a kończy na l, kiedy podziały są identycme6. Miarę Randa 

(3.8) interpretuje się jako odsetek par obiektów zgodnych w obu klasyfikacjach p<' l t p<'> 
w ogólnej liczbie par obiektów określonych na zbiorze A. 

Drugą koncepcję oceny podobieństwa wyników klasyfikacji zbioru obiektów w czasie 
u względu na skład klas zaproponował w polskiej literaturze statystycmej Nowak (1985b). 

W tej koncepcji, odmiennie w stosunku do poprzedniej, bada się podobieństwo klas 
wyodrębnionych w podziałach p<'l i p<•l . 

Do oceny podobieństwa klas Nowak wykorzystał miarę podobieństwa zbiorów Cur
wińskiej i Gemborzewskiego (1975) o postaci: 

k.,=max( )' n, ;n, 
(3.9) 

gdzie: n,,n, i n" - wyjaśoione w tab. 3.7. 

6 Analogi~~ zaproponował w połsk.iej literaturze ltal)SlyC:lnej SokDłowski (1978). 
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Wyniki obu podziałów P1'1 i p<'l są tym bardziej zbliżone do siebie, im bardziej 
klasy jednego podziału są podobne do klas drugiego podziału. W celu ustalenia pod~ 

bieóstwa podziałów P1'1 i P1' 1• dotyczących każdej klasy otrzymanej v; wyniku podziału 
pierwszego, wyznacza się najbardziej podobną klasę uzyskaną w wyniku drugiego podziału. 

Również w odniesieniu do każdej klasy podziału p<'l wyznaC28 się najbardziej 

podobną klasę w podziale p<'>. 
Miarę podobieństwa dwóch podziałów P 1'1 i P''1 Nowak (1985b) konstruuje następu

jąco: 

(3.10) 

gdzie: k., -określone wzorem (3.9), 

v (u) -liczba klas w podziale P1''( p<' l). 

Miara podobieństwa podziałów S przybiera wartości z przedziału [;; 1]. wyklucza 

więc możliwość otrzymania wartości zero. Postulat. by nlla.ra (3.10) przybierała wartość O. 
byłby uzasadniony, gdyby żadna z klas otrzymanych w wyniku jednego podziału nie miała 
elementów wspólnych z żadną z klas otrzymanych w wyniku podziału drugiego. Sytuacja 
laka jest niemoźliwa, gdyż każdy element dowolnej klasy otrzymanej w wyniku jednego 
podziałujest zawarty w pewnej klasie otrzymanej w wyniku podziału drugiego. 

Miarę S interpretuje się jako średnie podobieństwo najbardziej podobnych klas 

podziału P1' 1 do klas podziału P1'1, i odwrotnie. 



4. :tvfETODY PORZĄDKOWANIA LINIOWEGO ZBIORU 
OBIEKTÓW W BADANIACH MARKETINGOWYCH 

4.1. Zagadnienia wstępne 

Zadaniem metod porządkowania liniowego zbioru obiektów jest us:r.eregowanie, czyli 
ustalenie kolejności obiektów lub ich zb1or6w według określonego kryterium. Metody te 
mogą być zatem stosowane wtedy, gdy mo:Zna przyjąć pewne nadrzędne kryterium. :r.e 
względu na które będzie można uporządkować obiekty od "najlepszego" do "najgorszego". 

Narzędziem metod porządkowania liniowego jest syntetyczny miernik rozwoju 
(SMR), będący pewną funkcją agregującą infonnacje cząstkowe zawarte w poszczególnych 
zmiennych i wyznaczoną dla każdego obiektu :r.e zbioru obiektów A. 

Przeprowadzenie więc porządkowania liniowego zbioru obiektów wymaga spełnienia 
następujących założeń (por. np. Abrahamowicz (1985)): 

a) dany jest niepusty i skończony zbiór obiektów A = { A1 ; i = l, ... , n}; 
b) istnieje pewne nadrzędne syntetyczne kryterium porządkowania elementów zbioru 

A. które nie podlega pomiarowi bezpośredniemu (np. poziom rozwoju badanego produktu 
na tle produktów konkurenC)jnych, ocena wstępnie wyselekcjonowanych koncepcji produ
ktu); 

c) dany jest skończony zbiór zmiennych merytorycznie związany z syntetycznym 
kryterium porządkowania; 

d) ZlDlenne służące do opisu obiektów są pre:r.entowane przynajmniej na skali 
porządkowej, spełniają postulat jednolitej preferencJi oraz są sprowadzone do poró\mywal
ności poprzez normalizację: 

e) relacją porządkującą elementy zbioru A jest relacja większości dotycząca liczbo
wych wartości syntetycznego miernika rozwoju. 

4.2. Charakterystyka metod porządkowania l.miowego 
stosowanych w badaniach marketingowych 
z punktu widzenia skal pom1aru zmiennych 

Metody porządkowania liniowego zbioru obiektów na podsta\vie wartości SMR są w 
głównej mier:r.e dorobkiem polskiej myśłl statystycznej. Pionierski charakter miała praca 
Heliwiga (1968), w której · 

a) zaproponowano podziaJ zmiennych z punktu widzenia rodzaju preferencjt ich war
tości na stymułanty 1 destymułan ty. 

b) zaproponowano konstrukcję SMR opartą na koncepcji "wzorca rozwoju", nazywaną 
też "miarą rozwoju gospodarczego Hellwiga". 

c) zwrócono uwagę na realne możliwości 7..astosowania metod porządkowania linio
wego do zagadnień ekonomicznych. 



74 

Idea Hellwiga zapoczątkowała, motna bez przesady powiedzieć, lawinę propozycji 
tworzenia metod porządkowania liniowego, przedstawionych m.in. w pracach: Bartosiewicz 
(1976a; 1976b); Borysa (1978); Cieślak (1974; 1976~ 1990); Jajugi (1987a). Novraka 
(1985); Pluty (1977), Ostasiewicza (1981); Strahl (1978); Wydymusa (1984)~ Grabińskiego 
i Zająca (1975). Modyfikacje te zmierzały do: 

a) różnicowania sposobu normalizacji zmiennych. 
b) wprowadzenia do zbioru zmiennych nominant, 
c) odmiennego ustalania wzorca rozwoju, czy też inaczej móWląc bazy porównawczej, 
d) wykorzystania różnych konstrukcji SMR. 
e) wykorzystania zbiorów rozmytych w konstrukcji SMR. 
Nie jęst celem pracy omawianie i analiza tych różnych mooyflkacji. Problematyka ta 

jest szczegóło\\'0 opracowana w monografiach: Strahl (1980), Borysa (1984}, Grabinskiego 
(1984), Grabińskiego. Wydymusa i Zehasia ( 1983). 

W nielicznych pracach zagadnienia dotyczące syntetycznych badań porównawczych 
są rozpatrywane pod kątem anaJizy skal pomiaru zmiennych (por. Abrahamowicl { 1985), 
Borys (1984)). Na· ogół tylko sugeruje się wpływ skal pomiaru zmiennych na wynik1 tego 
typu badań. Nie idą za t)m konkretne rozmązania metodologiczne. W prezentowanej pracy 
podjęto się próby \\-')'pełnienia tej łuki (por. Walesiak (l990b)) ze względu na to. ll! proble-
matykapowiązania skal pomiaru zmiennych z zagadnieniem syntetycznych badrui porów
nawczych odgrywa szczególną rolę w badaniach marketingowych. Wynika to z tego, z.e w 
tych badaniach często w zbiorze zmiennych występują zmienne porządkowe. 

Zagadnierue po17..ądkowan.ia liniowego lvymaga. aby w zbiorze były zmienne mierzo. 
oe przyoajmmej na skali porządkowej (:t-e \\zględu na to, że porządkowanie obiektów staje 
się możliwe, gdy dopuszczalne jeSt określenie na wartościach zmiennych przynajmniej 
relacji Większości i mniejszości) . 

W odniesieniu do zagadnierua porządkowania liniowego \\)'pracowano l'.iele konstru
kcji SMR w przypadku. gdy w zbiorze znajdują się zmienne mierzone tylko na skali inter
wałowej i (lub) ilorazowej Omówienie różnych konstrukcji SMR dotyczących tych grup 
zmiennych przedstawił Walesiak (1990b). W literaturze statystycznej nie było dotychczas 
propozycji konstrukcji syntetycznych mierników rozwoju odnoszącej się do obiektów 
opisanych zmiennymt mierzonynu na skali porządkowej Próbę wypełnienia tej lulu podją1 
Walesiak {1993b). 

W tej części opracowania LOstanie omówione zagadnienie porządkowania zbioru 
obiektów, które opisano za pomocą zespołu preferencyjnych zmiennych diagnostycznych 
mierzonych na skali ilorazowej i (lub) przedziałowej . 

Konstrukcję syntetycznego miernika rozwoju (SMR), będącego narzędziem metod 
porządkowania liniowego, poprzedza: 

l) ujednolicenie charakteru zmiennych będących przedmiotem agregacji, 1. wykorzy
staniem postulatu jednolitej preferencji zmiennych. 

2) pozbawienie wartości zmiennych mian 1 ujednolicenie rzędów wielko~i w celu do
prowadzenia ich do porównywalnośct 

Zagadnienia te szezegółowo omówiono w rozdz. 2. Szerszego komentarza wymaga 
konstrukcja SMR obejmująca ustalenie postaci analitycznej SMR (właściwej ze względu na 
skale pomiaru zmiennych), systemu wag oraz formy wprowadzenia tego systemu do SMR. 
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Formuły agregacji wartości zmiennych można ogólnie podzielić na wzorcowe i 
bezwzorcowe (por. np. Grabiński (1984)). W fonnułach bezwzorcowych następuje uśred
nienie znormalizowanych wartości zmiennych, z udziałem przyjętych wag. Fonnuły wz.or
CO\\'e są różnego rodzaju odległościami poszczególnych obiektów od obiektu wzorcowego, 
którym w badaniach empirycznych jest na ogół tzw. dolny bądź górny biegun rozwoju (por. 
np. Heliwig (1968); Borys (1984, s. 281-282)). 

Załótrny, że wagi a 
1 

stosowane w formułach SMR spełniają następujące postulaty: 
,. 

a
1 

e (O; m)(/= l, ... , m), L:a
1 

==m. 
J•l 

Wagi ustala się aJbo metodą ekspertów, albo z użyciem algorytmów obliczeniowych 
opierających się na informacjach 2awartych w danych pierwotnych (surowych) Można też 
wykorzystać metodę opartą na obu tych ujęciach (por. Abrahamowicz (1984)). Szerzej o 
2agadnieniu ważenia zmiennych napisano w pracach: Milligana (1989); Borysa (1984); 
Abrabamowie7a (1984); Grabińskiego (1984). Problem "ważenia" zmiennych nie został 
dotychczas 2adowalająco rozwiązany. Williams stwierdza nawet. iJ! ważenie ZlDlennych Jest 
manipulowaniem wartościami zmiennych (por Aldenderfer i Blashfield (1984, s. 21)). Z 
tego względu często w badaniach empirycznych zakłada się. ie zmienne są jednakowo 
ważne z punktu widzenia badanego problemu (takie stanowisko przyjmują m. m Sneath i 
Sokal (1973)). 

Rozważmy kilka typowych formuł agregacji znormalizowanych wartości zmiennych. 
opartych na wzorcu rozwoju: 

(l) l~ l l. p, =-L.Ja1 zli -z01 • t= l, .... n. 
m Jal 

(4. l) 

l 

(2) [ l .. ( )2]1 

p, = - 2:aJ ::,J -=oJ • 
m, •. 

i= l ..... n, (4.2) 

gdzie: ::01 ·}-ta wspólrz.ęd.na obiektu-wzorca: 

p, - wartość zmiennej syntetycznej uzyskana na podstawie SMR dla t-lego obiektu; 
::IJ - znormalizowana wartość }-tej zmiennej w i-tym obiekcie. 

Formuły (4.1) 1 (4 2) to odpowiednio ważona odległość miejska i euklidesowa. 
Wśród bezwzorcowych można ~Tóżruć następujące formuły agregacji mormalizo

wanych wartości zmiennych. 

(4.3) 

i= l . ... n. (-ł.4) 
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<'l [rr· ( )aJ]~ . p, = z,1 • 1 = l, .... n. 
J=l 

(4.5) 

Formuły (4.3)-(4.5) to odpowiednio trzy postacie wartości przeciętnej • średnia 
arytmetyczna. średnia harmoniczna i średnia geometryczna. 

Taki pomiar wartości zmiennej syntetycmej (na podstawie SMR o postaci (4.1)-(4.5)) 
jest pomiarem pośrednim (na skali ilorazowej lub przedziaJowej). 

Formuły wzorcowe (4.1) i (4.2) można zastosować do agregacji dowolnej- w sensie 
skal pomiaru - kombinacji zmiennyclt Moma podać przykłady formuł wzorcowych, 
których zastosowanie jest ograniczone tylko do 71Diennycb mierzonych na skali ilora.zov.oej 
(np. odległość Canberra, Ciarka itp. (zob. Grabiósld (1984. s. 40)). Nie trzeba na ogół 
ujednolicać charakteru zmiennych. Jeśli w zbiorze lllliennycb znajduje się norninanta 
(nominanty), to obiektem-wzorcem musi być górny biegun rozwoju. Wynika to stąd. :re 
nominalna wartość norninanty jest wartością optymalną. 

Na ogół do normalizacji zmiennych należy stosować formuły (2.10)-(2.12). Gdy 
wszystkie zmienne są nuerzone na skali ilorazowej, dopuszcza się również stosowanie 
formuł normalizacyjnych o ogólnej postaci (2.13). 

Mankamentem formuł \VZ.Orcowych. będących różnego typu odległościami jest ogra
niczona interpretacja. Na podstawie wartości 7Jlliennej syntetycznej rue można wtedy 
wnioskować o równości stosunków. Niedopu.szc-talne jest więc stwierdzenie mówiące o tym, 
ile razy poziom rozwoju pewnego obiektu jest 'Vtyższy (niższy) od innego. Nawet jeśli 
wszystkie zmienne mierzone na skali HotazOwej zostaną znormalizowane według jednej z 
formuł (2.13). interpretacja taka jest niedopuszczalna Wynika to z tego, źe w formułach 
wzorcowych (4.1) i (4.2) agregacji podJegają nic wartości zmiennych znormalizowane, ale 
ich odległości od współrzędnych wzorca roz..voju. Otrzymane w wyniku zastosowania 
formuł w7.orcowycb wartości zmiennej syntetycznej są mierzone na skali przed.ziaJowej. 
Doptl.S7l:Zalne są męc wszelkie interpretacje właściwe skali przedziałowej (a więc 
wyznaczenie relacji. równości. różności. mnicjszośc1, większośc~ równości różnic i 
przedziałów) 

Formuły bez..vzorcowe (4.4) i (4.5) można stOS0\\''3Ć do agregacji wartości zmiennych. 
gdy: 

a) wszystlae zmienne (a więc stymulanry, destymwanty i nominanty) są picrwotnie 
mierzone na skali ilorazowej; 

b) destymulanty i norninanty po przekształceniu na stymulanty (a więc w pomiarze 
wtórnym) są mierzone na skali ilorazowej! (do zamiany destymolant i nommant na stymu
lanty należy stosować przekształcerua (2.5). (2.7)); 

c) normalizacja lllliennych została przeprowadzona za pomocąjednej z formul posta
ci (2.13). 

Formuły bezwzorcowe (4.4) i (4.5) mają w tej sytuacji pl7.e\\--agę nad formułami wzor~ 
cowymi~ moma porównywać stosunki wartości zmiennej syntetycznej. Można więc stwier
dzić, ile razy poziom rozwoju pewnego obiektu jest wyższy (niższy) niż innego obiektu. 
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Wiąże się to z tym, że wartości mtiennej syptetycznej otrzymane m pomocą formuł 
bezwzorcowych (4.4) i (4.5) są umieszczone na skali ilorazowej. 

W wielu pracach występuje wyraźna tenden<;ja do tego, aby normalizacja gwaran
towała dodatniość (lub nieujemność) wartości znormalizowanych (por. np. Grabiński 
(1984): Borys (1984)). Jako formuły agregacji wartości zmiennych proponuje się funkcje o 
postaci (4.4) i (4.5). Jeśli jednak niektóre zmienne są mierzone na skali przedziałowej, to 
nie mozoa ich wykorzystać do obliczenia wartości funkcji (4.4) i (4.5). Przesunięcie warto
ści zmiennych na skali o stałą tak, aby wszystkie były dodatnie, nie zmienia postaet rzea;y. 
Operacja przejścia do nieujemnych wartości znormalizowanych nie powoduje przejścia z 
niższego (skala przedziałowa) na wyższy poziom (skala ilorazowa) mierzenia wartości 
zmiennych 

Formuła bezwzorcowa (4.3) może być stosowana zarówno wtedy, gdy zmienne są 
mierzone na skali przedziałowej, jak i wtedy, gdy w ilorazowej. Ma ona interpretację taką 
jak formuły (4.4) i (4 5), jeśli spełnione są· warunki a-e Wartości mtiennej syntetycznej 
otrzymane na podstawie formuły (4.3) są wtedy mierzone na skali ilorazowej. W innych 
sytuacjach interpretacja formuły (4.3) jest analogiczna do interpretacji formuł wzorcowych. 

W literaturze statystycznej konstrukcję SMR, którą mozoa stosować w sytuacji, gdy w 
zbiorze są zmienne mierzone tylko na skali porządkowej, zaproponował Walesiak (1993b). 

W konstrukcji miruy odJegłości obiektów opisanych zmiennymi porządkowymi 

wykorzystano ideę współczynnika korelacji zmiennych porządkowych t Kendalla (por. 
Kendalł (1955, s. 19); Walesiak (199lc)). Konstruuje się ją następująco. 

Dany jest niepusty zbiór obiektów A opisanych m zmiennymi porządkowymi. Ze 
·względu na to. że na skali porządkowej dopuszczalną operacją empiryczną jest tylko zlicza
nie zdarzeń (tzn. wyznaczanie liczby relacji większości, mniejszości i równości), proponuje 
si~ (por. Walcsiak (1993b)) konstrukcję miary odJegłości obiektu i-tego od obiektu-wzorca 
w o postaci (4.6). 

Miara odległości d,., przybiera wartości z przedziału (O: l] Wartość O oznacza, że dJa 

porównywanych obiektów i, w między odpowiadającymi sobie obserwacjami na zmiennych 
porządkowych zachodzą tylko relacje równości. Z kolei wartość l miara odJegłości d1., 

przybiera wtedy, gdy dJa porównywanych obiektów i, w między odpowiadającymi sobie 
obserwacjami na zmiennych porządkowych zachodzą tylko relacje większości (mniejszości) 
lub relacje większości (mniejszości) oraz relacje róv.ności i relacje te są mchowane w sto
sunku do pozostałych obiektów (a więc obiektów o numerach J = l , .. , n; gdzie l~ i , w). 

(4.6) 
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gdzie: 

(4.7') 

p = w, l; r = i, l, 
i, w, l= l, ... , n - numer obiektu, 
j = l, ...• m - numer zmiennej porządkowej, 

x,A x .. J' xiJ) -i-ta (w-ta. /-ta) obserwacja naj-tej zmiennej pof4\dkowej. 

• • • 
~::0? .. 1 +L La~1 -liczba relacji większości i mniejszości określona dla obiektu .r. 
J•l J•l /•1 

/-., .. 
. . " Lb:,

1 
+L Lb~11 -liczba relacji większości i mniejszości określona dla obiektu w. 

J•l J-l 1•1 

1-.l,w 

Przedstawiona propozycja zostanie zilustrowana przykładem empirycznym doty
czącym rynku komputerowego. Komputery klasy PC 386DX oferowane na rynku polskim 
ocenili eksperci magazynu komputerowego "Enter". biorąc pod uwagę 4 zmienne: 

l. Wygląd komputera (design). 
2. Jakość monitora. 
3. Szybkość działania komputera w programach Excel 4.0, CoreiDraw 3.0. dBase IV. 

PageMaker, Borland C++ 3.1. 
4. Szybkość działania komputera w środowisku Windows (oceniona za pomocą pm

gramu Wintach 1.0). 
Oceny punktowe dla 20 komputerów (w S-punktowej skali podobieństwa dla zmiennej 

pierwszeJ i w 6-punktowej skali podobieóstwa dla zmiennych pozostałych) tej klasy pr7.e<ll
stawia tab. 4 .1. 

Rezultaty pof4\dkowania liniowego 20 komputerów klasy PC 386DX uzyskane na 
podstawie formuły (4.6) zawiera tab. 4.2. 

Z otrzymanych za pomocą formuły (4.6) \\)'Ilików porządkowania liniowego komput
terów klasy PC 386DX wynika. ze najwyżej wstał oceniony komputer Micro\\'8)', najniil:j 
zaś Sirex. 

Metoda porządkowania liniowego została zastosow'ana w tym przykładzie do oceny 
możliwości istniejących na rynku produktów w stosunku do produktów konkurencyjnych. 
Określono więc pozycję komputerów PC 386DX ofero\\'anych na rynku polskim na tle pro .. 
duktów konłrurcncyjnych. ułatwiając w ten sposób potencjalnym konsumentom ich \\yb6r. 
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Tabela4. 1 
Ocena 20 kompu1erów klasy PC 386DX 1111 skali ~wej 

Nazwa komputerahmiCIIII& l 2 3 4 

l ApeJcim 386/40 3 2 3 3 
2 BOS Over1ure MT SV-80 2 2 .s 4 
3. Daw:om 386133 4 2 l 2 
4. Dc0333P 4 4 l 4 
.S. ECS 386/40 2 4 ~ .s 
6. Everex StepServer 286133 2 3 2 3 
7. Oatcway 2000 386133C 4 2 l 3 
8. Oulipin 386140 4 2 4 4 
9. Hyundai 386/40 2 4 5 3 

lO. Mic:roWay 386/40 3 4 4 4 
li NEC PowerMale 386133i 4 .s l 3 
12. Optimus 386140 2 3 3 3 
13. PC ROCS 386140 2 3 3 3 
14. Philips P3371 4 3 o o 
l s. Praxis 386/40 2 2 2 3 
16. Prolech 386140 2 2 3 4 
17. Samba 386/40 2 3 3 3 
18. Scan Forcsighl PC 38613400 2 3 4 3 
19. Słwp PC-X3000 4 3 o o 
20. Sircx 386133 2 o l z 
Żcódlo: Magazyn komputerowy "Enter" 1992 nr 11, s. 32-68. 

Tabela4.2 
Rezultaty porlJ\dkowania liniowego lcomputer6w klasy PC 386DX 

Lp. Komputer Wańość miary (4.6) 

l Mic:roWay 386/40 0,2033 
2 ECS386/40 0,.2090 
3 DcU 333/P 0,2818 
4 Gulipin 386140 0,3020 
.s NEC PowcrMatc 386133i 0,3.S09 
6 Hyundai 386/40 0,3.S21 
7 BOS Ovcrturc MT SV-80 0,4312 
8 Scao Forcłigbl PC 38613400 0,4683 
9 Prolech 386/40 O,j231 

10-12 Optimus 386/40 O, . .S323 
PC ROCS 386/40 0,5323 
Samba 386140 O,.S323 

13 ApelCim 386140 O,.S671 
14 Oatcway 2000 386133C O,.S778 
l .S Everex StcpScrvcr 386133 0,5684 

16-17 Pbilips P3371 0,63.SO 
Słwp PC-X3000 0,63.SO 

18 DataCom 386133 0,6600 
19 PraxiJ 386/40 0,6964 
20 Sircx 386133 08724 

t.ródło: Opracowanie własne. 
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4.3. Ocena podobieństwa wyników porządkowania liniowego 
zbioru obiektów w czasie 

Problem porównywarua wyników dwóch różnych uporządkowań danego ?bioru obiC!
któw jest ważny nie tylko z metodologicznego punktu widzenia. ale również z punktu 
widzenia zastosowań metod porządkowania liniowego w badaniach marketingowych. 

Mjemiki podobieństwa dwóch uporządkowań zbioru obiektów w czasie majdują za
stosowanie w ocenie zmian pozycji produktu w stosunku do produktów konkurencyjnycbt. 
W ten sposób firma może sprawdzić, jak zmienia się w czasie usytuowanie na rynku jcti 
produktu w stosunku do produktów konkurencyjnych. Badania tego typu mogą b)'lć 

prowadzone równie! w odniesieniu do innych obiektów (np. przedsiębiorstw. krajów)t, 
pozwalając określić oddalenie międzyokresowe badanego obiektu (obiektów) na tle obie
któw konkurencyjnych lub przemieszczenie w hierarchii obiektów w miarę upływu C7aSU. 

Ocena podobieństwa dwócb różnych uporządkowań obiektów mot.e być p17.epro
wad.zana w ujęciu statycznym. W procesie postępowania konsumenta przy zakupie dóbr i 
usług istotną fazą jest ocena alternatywnych produktów przez konsumenta. Otrzymujem.)' 
wtedy dla ka.Zdego konsumenta różne uporządkowania badanych produktów. Oceniają•: 
podobieósnw uporządkowań produktów. rnoźcmy ocenić, w jakim stopniu konsumenci 
różnią się między sobą. 

Ocenę podobieństwa wyników porządkowania liniowego 7bioru obiektów w czasi,: 
przeprowadza się na podsta\\ie wartości zmiennych ~tetyc:znych. Walesiak (1993c) 
zaproponował dwa mierniki podobieństwa ?bioru obiektów W CnlSie, których stOSOwani!! 
zależy od skali pomiaru wartości zmiennych syntetycmych. Konstrukcja pierwszego z nich 
(wykorzystująca ideę miernika rzędu dokładności prognoz typu ex post H. Theila) zakłada. 
źc wartości zniiennych syntetycznych są miel7.one na skali iloTal.owej łub p17..edziałowej. Za 
jego pomocą mierzy się zmiany w czasie w wartościach por6wn)'\\anych zmiennych synte· 
tyc:znych, a więc mierzy oddalenie międzyokresowe obiektów. Cenną zaletą tego miernikil 
jest to, iJ: można go rozłożyć na sumę kilku składników, mających jasną interpretację, jeśli 
idzie o rząd i charakter odchyleń w wartościach porównywanych 7.11liennych syntetycznych. 

Wykorzystanic drugiego z nich, będącego współczynnikiem korelacji t Kendalla. 
zakłada. że wartości zmiennych syntetycznych są mier.rone na skali porządkowej . 
Współczynnik ten pozwala mierzyć stopień podobieństwa dwóch uporządkowań obiektów. 
W skaruje więc na stopień przemieszczenia w hierarchii obiektów w miarę upły\l-u czasu. 

Dany jest niepusty zbiór obiektów badania A o elementach A, (i = J .... , n). Niech 
p" i p,, (t. q= l, ... , 1). wyznaczone za pomocą syntetyC7llcgo miernika rozwoju (SMR). 

oznaczają wartości zmiennych syntetycznych odpowiednio M, i M, ustalone dla i-tegCI 

obiektu w poró'\\onywanych okresach t i q. 
Wartości zmiennych syntetyc-mych M, i M

9 
są 'l.e sobą bezpośrednio porówn)'\\aloe , 

są bowiem wyznaczone za pomocą tej samej konstrukcji SMR i na podstawie tego samego 
zespołu llniennych. 

Całe postępowanie porządkowania liniowego :t.bioru obiektów, na podsta"ic któregct 
"ymacza się wartości zmiennych syntetycznych M, i .\/

9
• jest jednolite w odniesieniu de• 

obu porównywanych okresów. Postępowanie to obejmuje: 
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a) ujednolicenie charakteru zmiennych będących przedmiotem agregacji poprzez for
muły zamiany destymulant i norninant na stymulanty, 

b) wprowadzenie niemianowania wartości zmiennych i ujednolicenie rzędów ich wiel
kości poprzez normalizację, 

c) konstrukcję SMR. obejmującą ustalenie postaci analitycznej SMR. systemu wag 
oraz formy wprowadzenia tego systemu do SMR 

Najpierw zostanie przedstawiona konstrukcja miernika podobieństwa zbioru obiektów 
w czasie, oparta na wartościach zmiennych syntetycznych M, i M

9
• mierzonych na skali 

przedziałowej lub ilorazowej. 
Zakłada się, że miernik będzie mierzył nie tylko rząd odchyleń od wartości porówny

wanych zmiennych syntetycznych M, i M.,. ale również rząd odchyleń będący rezultatem 

(Walesiak (1993c)): 
l) różnicy między średnimi wartościami zmiennych syntetycmych M, i M,. 

2) różnicy w dyspersji wartości zmiennych syntetycznych M, i .\J
9

, 

3) niezgodności kierunku zmian wartości zmiennych syntetycznych M, i M
9

• 

Miernik mający te wszystkie cechy przybiera następującą postać: 

W
2(M,,M.,) =W,!=_!_ i:(P"- Ptt}. 

n, •• 
(4.8) 

Miernik (4.8) przybiera wartość O wtedy, gdy nie ma żadnych różnic w wartościach 
zmiennych syntetycznych M, i M

9
• Pierwiastek kwadratowy z wyrażenia (4.8) informuje, 

jaki jest przeciętny rząd odchyleń wartości porównywanych zmiennych syntetycznych z 
okresów t i q. 

Wyrażoną wzorem (4.8) wielkość można rozłożyć na sumę trzech skJad.nik6w: 

(4.9) 

pozwalających określić bliżej "rząd" i "charakter" różnic w wartościach zmiennych syntety
cznych M, i M

9
• 

Mierniki cząstkowe H~2 • J~2 i JJ~1 (niosące informacje, o których mowa w punktach 
l, 2 i 3) określają wzoryl; 

TJ't
1 =(p,- Ji . .,r, 

Ui2 =(s,-s,( 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 

1 Romicie wzoru (4.9) na trzy składniki zostało zaczerpnięte m wzoru H. Th<:ila na miernik ~u dokładnoki 
prognozy typu~ posr (por. Pawłowski (1973, s. 119); Zeliaś (1984, s 184)). 
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gdzie: pt. st(P.q .s.) to odpowiednio średnia aJ)tmetycma i odchylenie standardowe W3.I

tości t-tej (q-tej) zmiennej syntetycznej; 

p - współczynnik korelacji liniowej Pearsona między !!. t = ( p11 • ···.p",) i !!. 
9 

:• 

= (P,, , .. ,p", ). 
Jeśli wartości zmiennej syntetycznej są mierzone na skali porządkowej lub świadomi·~ 

zdecydujemy się na utratę infonnacji i otrzymane wartości p" i p,, zmiennych syntety-

cznych M , i M, potraktujemy tak. jakby były one mierzone na skali porządkoweJ. to stosu

jąc współczynnik t Keodalla. mozcmy ocenić podobieństwo uporządkowań zbioru obiektów 
w miarę upły\\u C73su (por. Walesiak (l991c: 1993c)). 

Zaproponowany przez MG. Kendalla (Kendall (1955, s. 19); Wałesiak (199lc)) 
współczynnik f przybiera postać (4. 13). Współczynnik korelacji K," przybiera wartości :;~ 

przedziału H: l]. Wartość l oznacza pełną zgodność uporządkowań. natomiast wartość -1 
pełną ich prz.eciwstaMlOŚĆ. 

gdzie: 

{ 

l, jeżeli p" > Pt, (P,, >p,,). 
a,.(b,,)= O, j~~li. P" =pł, (P,, =p,,). 

- l , Jez.eli P" < p,, (P,, < Ptą ). 

(4.13) 

(4.14) 

Można zadać pytanie, dlacz.ego w pracy preferuje się współczynnik r Kendalla. a nie 
powszechnie znany i stosowany wspólczynnik korelacji rang Spearmana. Współczynnik ko
relacji rang Spearmana jest w szczególny sposób transformol\-~nym współczynnikiem kore
lacji linioweJ Pearsooa. w którym "-Jkorzystuje się specyfikę kolejnych n liczb naturalnych 
(por. np. Steczkowski i Zeliaś (1981. s. 160-162)). Współczynnik ten nie jest typową miarą 
korelacji rang, stosując go bowiem zakłada się, że odJegłości pomiędzy sąsiednimi warto
ściami na skali porządkowej są sobie równe (na skali porządkowej odległości między 
dowolnymi dl\-ierna wartościami nie są znane). 

Walesiak (1991c) zwrócił trn~gę na nie dostn.egany w polskiej literatur7.e statysty
cznej fakt. że współczynnik korelacji f Kcndalla (a nie '\\'Spółczynnik rang Spearmana) jest 
dla wyników pomiaru porządkowego szczególną postacią współczynnika korelacji liniowej 
Pearsona Wwr na '\\'Spółczynnik Pearsona w wersji rachunkowej (por. Kendall ( 1955); 
Kendall i Buckland (1986. s. 266)) można przedsta"'ić inaczejjako (4. 15). 
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" Ił " 

n L PuP1, -L P" L P,, 

n 1- l 

rr(P"-Pt, xP,, - P~c,) 
=----~~·~2=P~l----------------~ 

[tf(p" -P.,rtf(P,,- Pkąr]o,,. 
1=1 h l ł"1 1c, l 

(4.15) 

Prawa strona wzoru (4.15) po transformacji wartości zmiennych syntetycznych mie
rzonych na skali przedziałowej lub ilorazowej według schematu (414) przybiera postać 
współczynnika korelacji rang 1 Kendalla danego wzorem (413) 

Dowód 

n 1-1 11 1-1 n 1-t n t-l " 1-1 

LL(P" - P~c,)(Prą - P~cą) = LLP"Ptq- LLPuPicą - LLPt,P,, + LLPł,Picą = 
1• 2 ł•l 1•2 ł•l l•l .t-' l•l .... ,., ł•ł 

Przykład 

Dane są upor7.ądkowania 5 produktów ustalone na podstawie formuły (-ł.6) w 
kolejnych trzech okresach 1 = l, 2, 3 

l= I : l. t= 2: 3, t= 3: -ł; 

2, 4, 5. 
3. 2, l . 
4, l, 3. 
5, s. 2. 

Zgodność uporządkowań produktów z okresów t = l i t = 2 oraz f = 2 i f = 3 oceniono 
za pomocą współczynnika korelacji rang Spcannana oraz 1 KendaJia 1 otrzymano wyniki . 
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rs(I,2) = 0,1. r5 (2,3) = 0,2; 

K11 =O, Kn = 0,3. 

Między tymi współczynnikami zachodzi relacja 

r5 (1,2) < r5 (2,3): 

Do wyników pomiaru zastosowano dopuszczalne przeksztalcenie (2.2) na !.k.ali 
porządkoweJ <f(y) =l), zachowujące ustalony porządek wyników pomiarów Uzyskalll:: 
\\')'~liki nie mają wcześniej stwierdzonej własności tylko w odniesieniu do wspólczynnika 
korelacji rang Speannana, ponieważ 

r~(l.2) = -21,9 > r~(2,3) = -32,2; 

K11 =O<Kn =0,3. 

Współczynnika korelacji Spearmana nie można stosować do oceny podobieństwu 
uporządkowań zbioru obiektów w miarę upływu czasu (nie zapewnia on bowiem wyników 
niezmiennych względem dopuszczalnych przekształceń na skali porządkowej). 

Współczynnik ten nic jest typową miarą korelacji rang, stosując go bowiem zakłada 
się, że odległości pomiędzy sąsiednimi rangami są sobie równe (na skali porządko~j 
odległości między dowolnymi dwiema rangami nie są znane). Założenie to oznacza, iJ:: 
można go v.ykorzystywać, gdy mamy do czynienia nie z pomiarem porządkowym, ale 1: 

pomiarem co najmniej przedziałowym. 



5. PO:MIAR EFEKTÓW ODDZIAŁYWANIA 
ZMIENNYCH W BADANIACH MARKETINGOWYCH 

5 .l. Sformułowanie problemu 

Oznaczenia przyjęte w rozdz. 2 w zagadnieniu dotyczącym analizy regresji będą nieco 
zmienione. Z koncepcji kostki danych (por. rozdz. 2) w analizie regresji wykorzystamy 
ujęcie cząstkowe typu przekrój czas - zmienna. w którym jeden z obiektów jest analizowany 
w T okresach ze względu na m + l zmiennych. 

W zagadnieniu regresji wyróżnia się zmienną zależną Y i zmienne regresyjne 
X 1 , ···,X". . Wektor i macierz obserwacji odpowiednio na zmiennej zależnej Y i zmiennych 
regresyjnych są następujące: 

Y a XII X al x..., 

Y l 
X= 

X la X n X~ 
y= 

Yr Xra xn x,". 

gdzie: Y, - ·wartość zmiennej regresyjnej Y w okresie l (l = l, ... , 1), 
x11 - wartość zmiennej regresyjnej X1 w okresie t. 

(5.1) 

Zmienne ze zbioru X = { X1, ···,X"'} traktujemy jako ustaJone na podstawie analizy 
merytorycznej. 

Zależność zmiennej Y od zmiennych X 1 , ···,X. przedstawia się za pomocą równania: 

Y= J(X1 ... ·,X •• e), 

gdzie: f - funkcje, 
X1 • ···,X. - zmienne reg:res)jne, 
e- błąd. 

(5.2) 

Spośród funkcji f z równania (5.2) będą rozpatrywane w pracy funkcje liniowe i 
sprowadzalne do liniowych w wyniku procesu transformacji. 

Parametry funkcji regresji są szacowane na podstawie danych statystycznych, naj
częściej z zastosowaniem metody najmniejszych kwadratów. 

W ogólnym przypadku zatem wartości funkcji regresji (wartości teoretyczne zmiennej 
zależnej) są równe: 

f= t(x ...... x.). (5.3) 
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Wartość funkcji regresji w punkcie ( x,1 , • • ·, x,",) jest równa 

Y, = f(x,p"' ,x,,.): l= l . ... , T, (5.4) 

gdzie: Y, -wartości funkcji regresji (wartości teoretyczne zmiennej 23łeżnej) w ok.resie 1, 

x,1 - wartość zmiennej regresyjnej X, w okresie t. 

Analizę regresji w klasyC1llej postaci można stosować w sytuacji. gdy zbiór obserwacji 
jest jednorodny. Gdy zbiór obserwacji jest niejednorodny, badanie musi być poprzedzone 
jego klasyfikacją prowadzącą do uzyskania jednorodnych obserwacji statystycmych {por. 
np. Jajuga (1987); Rozin (1979): Pluta (1986); Nowak (1990); Grabiński. Wydymus i 
Zeliaś (1989); Pociecba, Podolec, Sokołowski i Zając (1988)). Wtedy do wnioskowania na 
podstawie \\YZI18CZOnej :lależności "ykorzystujemy regresję odpowiadającą klasie, w której 
znalazla się interesująca nas obsef\\acja . Gdy dane są w postaci szeregów przekrojowych. 
jest to klasa. do której należy interesujący nas obiekt a gdy dane są w postaci szeregów 
czasowych (wtedy klasyfikacja jest pcńodyzacją), interesuje nas oczywiście ostatni segment 
(klasa, w której znajdują się ostatnie obserwacje). Ostatnia u"'aga odnosi się więc do 
rozważali przedstawionych w tym rozdziale, gdzie na podstawie funkcji regresji '"yzna
cz.onej dla danych w postaci szeregu czasom:go konstruuje się mierniki wpływu oddzia
ływarua zmiennych regres}jnycb na "lróinioną zmienną zale:mą. 

Zagadnienia te jednak jako nie nawiązujące bezpośrednio do istoty problemu 
poruszanego w tym ro1.dziale nie będą szen.ej omawiane. 

Jednym z istotnych problemów w analizie regresji jest mierzenie wpływu od
działywania zmiennych regresyjnych X 1, ···,X. na wyrótnioną zmienną weżną Y. 

Mierniki wpły\\11 są zwykle konstruowane w tala sposób. 11! informują. o ile 1.lllieni 
się wartość zmiennej :lałeżnej. gdy zmieni się wybrana zmienna regres}jna. Na ogół 
zakłada się, 11! pozostałe zmienne utrzymują się na stałym poziomie (celeris panbus). 
Założenie to jest J)C\\nym uproszczeniem, gdyż często się 1.darza. że zmienne są ze sobą 
powiązane, tak że zmiana wartości jednej z nich pociąga za sobą zmiany wartości innych 
zmiennych. a te z kolei oddziałuJą na zmienną :lależną. Micrniló, które nie zakładają 
warunku ceteris poribus, zostaną omówione w punkcie 5 J. 

Mierniki wpływu mogą mierzyć wpływ przyrostu }-tej zmiennej regresyjnej AxJ na 

przyrost zmiennej :lalemej lub mogą mier7.Yć wpływ przyrostu względnego f-tej zmiennej 
6x 

regresyjnej - 1 (t:.xJ = x,
1

- x,,: j - l, ... , m: l , q = l, ... , T: q > l} na przyrost względny 
r,J 

l.rnienneJ 23leżnej . 
W p1erwszym przypadku mierniki te są mianowane. w drugim zaś są manc 

miernikami elastyczności i są niemianowane. 
Pionierską pracą w zakresie konstrukcji mierników wpły\\.u były Zasady ekonomikt 

Marshalla (por. Winkler (1957)). W pracy tej Marshall podał klasyczną definicję clasty
cznośct w punkcie, choć jej pl"CC}-zyjne matematyczne sfonnułowanie pierwszy dal Allen 
(1938: 1961). Omówienie różnych konstrukcji mierników wpł}'\\u przedstawiono m in w 
pracach: Winkiera (1957); Ko1upy (1963); Pawłowskiego (1961 ~ 1963: 1981); Barc/..3ka 
(1976; 1979); Hoffmana (1986): Walesiaka (l99lb) 
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Mierniki wpływu małazły zastosowanie przede wszystkim w modelach sprzedaży i w 
modelach udziału w rynku (market sale i market share models). Nale1.ą one do podsta
wowych narzędzi badawczych wykorzystywanych w modelowaniu marketingowym. Świad
czą o tym liczne wykorzystania tego narzędzia m. in. w pracach: Menezesa i Currima 
(1992)~ Parkera (1992); Bucklina i Gupty (1992); Bucklina i Srinivasana (1991); Jaina i 
Vtlcassima (1989); Russella i Boitona (1988); Hagerty'ego, Carmana i Russeta (1988); 
Gupty (1988); Plata i Leeflanga (1988); Tellisa (19&8): Morńsa i Joyce'a (1988); Ga
tignona (1984); Ghosba, Neslina i Shoemakera (1984); Bemmaora (1984): Neslina i 
Shoemakera (1983); Leone i Scholtza (1980). 

Celem tej części pracy jest zaproponowanie metody pomiaru efektów oddziaJywan.ia 
zmiennych regresyjnych na wyróżnioDą zmienną zależną, opartej na rachunku różn.i
czkowym i całkowym (może ona być stosowana przy dUŻyCh przyrostach badanej zmiennej 
regresr.joej). Ponadto zostaną przedstawione związki tej nowej metody z miarą elasty
czności punktowej oraz pokazane jej zastosowania do typowych funkcji wykorzystywanych 
w badaniach marketingowych. 

5.2. Metody pomiaru efektów oddziaływania 
zmiennych - ujęcie klasyczne 

Niech dane będą następujące przyrosty zmiennych regresyjnych X1 , ···t X".: 

6x1 = xfJ -x,
1
;j =l ....• m; t, q= l, ... , 1', q> t. 

óy =Y.,-y, można obliczyć wykorzystując równanie (5.4): 

(5.5) 

(5.6) 

Ze względu na to. że óy jest zwykle skomplikowaną funkcją óxl'···tóx..,. dokonu
jemy różniczkowania funkcji (5.3) w punkcie (x,1 ,-·· ,x,.). Funkcja ciągła wielu zmien

nych jest różn.iczko\valna w punkcie (x,1 .... ,x,.) t jeśli ma w danym punkcie ciągłe pocho

dne cząstkowe względem wszystkich zmiennych (Fichtenholz (1976, s. 333), Bronsztejn i 
Siemiendiajew (1986, s. 392}). W wyniku otrzymuje się wzi:Jr na przyrost funkcji o postaci 
(Fichteoholz (1976, s. 335)): 

6y=dY+o(Ar1,···,6x .. )p. (5.7) 

gdzie: tli- różniczka zupełna funkcji; 

[ 

l l ]o.s 
p= (óx,) +···+(óx.) ; 

A x -~ przyrostu zmiennej regresyjnej X 
1 

na przyrost zmiennej zależnej óy. 
J 
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Przez różniczki zmiennych niezależnych dX1 , • • ·, dX,. rozumie się dowolne przyrosty 
f1r1,. ··, f1r,. (Fichtenholz (1976, s. 336)). 

Korzyść wynikająca z takiego przedstawienia przyrostu funkcji ó.y polega na tym, że 

df zależy od f1r1,. • ·, f1r,. liniowo. 
We wzorze (5.7) o zależy od f1rp···,Ax,. i dąży do zera, gdy ó.r1 -+ 0,-··,t.\r,.-+ O, 

lub krócej, gdy p-+ O. 
Wynika z tego, że jeśli ó.r1 -+ O.···. t.\r. -+ O. to przyrost funkcji regresji ó._v moiDa z 

dowolnie małym błędem zastij>ić jej różniczką zupełną: 

(5.9) 

Przyjmując przybliżenie (5.9) oraz podstawiając za di prawą stronę równania (5.8). 
wdJr na odchylenie względne mozna wyrazić jako: 

100 ó.ji:: 100 /~, (x,p···,.r,., ).ó.r, +··· + 100 f~. (x,,.-··,x,.)ó.r., 

Y, Y, Y, 

-IOO /~,{x, • .-··,.r,,.)xll 100 f~.(x,,,···,x,,.)x,,.-
= a 1 Ą +···+ a,. Ą = 

Y, Y, 

(5.10) 

gdzie: Wx
1 

- wpływ przyrostu względnego zmiennej regresyjnej X 1 (ceterts paribus) na 

przyrost względny zmiennej zależnej (w procentach), 

ó.r1 =a1xr1 ; a1 =(x,1 -xiJ)x~;j= l , .... m. 

Wx
1 

jest elastyC1Jlością zmiennej zależJilej i względem zmiennej regresyjnej Xr In

formuje on, jaki jest procentowy przyrost wartoścl zmiennej zależnej w wyniku lOOa 
1

% 

przyrostu wartości zmiennej regresyjnej X
1 

(ceteris paribus). Należy pamiętać, że 

dopuszczalne jest wykorzystanie wzoru na elastyC1Jlość o postaci Wx tylko w odniesieniu 
J 

do stosunkowo małych przyrostów względnych wartości zmiennych regresyjnych. 
Jeśli ó.r

1 
=0,0lx,

1 
(a

1 
=0,0~ j = l, ... ,m), to wyrażenie (por. Hoffman (1986, 

s. 200)) 

_ /;
1 

( .r," · · ·. x, .. )o.o l.x,1 _ • ( ) .r,
1 JVx

1
=100 Ą =fx

1 
x,1 ,···,x,,. -Ą-

Y, Y, 
(5.11) 

jest klasycmą definicją elastyczności zmiennej i względem zmiennej regresyjnej X1 w 

punkcie (x,1,···,x,",). 



89 

5.3. Koncepcja metody pomiaru efektów oddziaływania zmiennych 

Fosługiwanie się w badaniach ekonomicznych klasycmym wzorem na elastyczność 
punktową oraz wzorami {5.8) i (5.10) jest często nieuzasadnione, zwykle bowiem zmienne 
regresyjne X1 , ···,X .. otrzymują przyrosty istotnie różne od zera. W takim przypad.ku, aby 
?Bchodziła równość we wzorze (5.9), proces zmian zmiennych regresyjnych od punktu 
(x,1.···,x,.,) do punktu (xqp···,xą.,) nalezy pnedstawić w postaci v kroków. Po kaźdym 

kroku zmienne regresyjne otrzymują przyrosty Ar(,.,_111 •• •• ,Ax(,+r-s) .. (r = l, ..• v). W tej 

sytUacji przyrost funkcji (5.4) można przedstawić następująco (por. Tatur i Szeremiet 
(1974)): . 

6v= 'J. (x · ... ·x )óx + .. ·+ 
• ~ XI (t+r·l)l • ' (t•r-1)• (t+r·l)l 

r~l 

• 
+ Lf~. {x(ttr-1)1 ; .. ·;x(t+r-l)..)Ar(r•r·l}.or + fl, 

"'l 

gdzie: 6x,,.,.I)J = x(t·rJJ - x(t•r-l)J; 

u- błąd oceny. który maleje w miarę Wll'Ostu v. 

(5.12) 

(•) f- . ( . . ) . . 
Ax

1 
= ~/x1 x(t+r·l)l····.xc, .. ,_1>- 6x(,•r-I)J • omac?B wpływ przyrostu muenneJ re-

,...1 

gresyjnej X
1 

na przyrost zmiennej weżnej ll_y 
Dotychc?BSOwe rozważania zostaną .zilustrowane graficzrue ze względu na to, że mają 

one fundamentalne znaczenie dla konstrukcji proponowanego w dalszeJ f3Zie miernika 
elastyczności. Na rys. 5 .I przedstawiono interpretację geometryczną przyrostu funkcji 6y i 
różniczki zupełnej (określonej wzorem (5.8)) dotyczącej przypadku jednej zmiennej regre
syjnej. Na rys. 5.1 (a) przyrost zmiennej regresyjnej wynosi 6xr Z kolei na rys. 5.1 (b) 

proces zmian wartości zmiennej regresyjnej XJ rozłożono na dwa etapy (r :; l, 2) i 

dokonano r6żoiczkov.ania funkcji regresji w punkcie x,r a następnie x(,.IIJ (zmienna ~ 
gresyjna otrzymuje wtedy przyrost odpowiednio 6x,

1 
i Ax-11• 0 ) Analiza rys. 5.1 (a) i (b) 

pokazuje, że przyrost funkcji regresji określony wzorem (512) daje mniejszy błąd niż 

określony wzorem (5. 7). poniewaz OC+ NT ( SN 
Niech K oznaC?.a krzywą ciągłą (nie jest to krzywa zamknięta) łączącą punkty o 

współrzędnych (x11 ,---,x, .. ) i (x11 .···,x9 .. ). 

(•) d ( . Obliczruy granicę otrzymanej sumy Ax, ('V 1 = l ..... m). g y v-+ oo a Więc 

6x(,., l)J --+ o). 
Jeśli granica taka istnieje (por. twierdzenie o istnieniu - Bronsztejn i Siem1endiajew 

(1986, s. 520)). to granicę tę nazywamy całką krzywoliniową drugiego nxilaju (w7..dlUż 

17.Utu) po krzyweJ albo po drodze K funkcji f~1 po d\> Zatem (por Bronsztejn 1 S•emien· 

diajew (1986, s. 519-521)). 
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x,, 
d Y a PS; Dy- PN; Dy - dY + SN 

p 

Dx
11 Dx(l+l)J 

"•i "(l+ l)) X 
qJ 

" Ą "" 1\ 1\ /\ 
d Y • PS; dY

1 
• AC; dY

2 
• RT; Dy • Dy 

1 
+ Dy 

2 

Dy - PN; Dy
1 

• AO; Dy, • RN, Dy- dY
1 
~OC+ dY

1 
+NT 

x . 
l 

"; 

Rys. S. l. Inl.c:rpRtacja ~ P'Z)'IWIU funkcji rc:~i i r62niczki 

aapciDcj ~ pnypedlcu jednej :mUcnncj rc:grcsrincj 



91 

(y) • I. . ( ) J . A =łim X '•••'X = x1 fx1 {tu-1)1' • (t+r-J)oo Ax(t+r-I)J fx/J)(J' 
• .-,..J X 

(5.13) 

Ostatecmie otrzymuje się 

lly =At> +···+A~:>= J 1;,dX1 +···+ J J;. dX.,. (5.14) 

X X 

Obliczanie całek krzywoliniowych drugiego rodzaju sprowadza się do obliczenia całek 
oznaczonych. Równania drogi calkowania K mogą być dane w postaci paramellycznej lub 
jawnej (por np. Broll.S2lejn i Siemiendiajew (1986, s. 520-521)). 

Jeśll równania drogi K dane są w postaci paramettycznej X1 = X.(P~· .. ,X., =X.(p~ 

to całki A~ .. >, .. ,A~ .. l oblicza się według wzoru (5.15). We wz.orach tych P. i P są war-
• . 

tościaroi parametru p odpowiadającymi początkowi i końcowi drogi calkowania 
p 

A~7> =f 1;, (x ...... x.)ta. =f 1;, [x,(p), ... ,x.(p)]x;(p)dp, 
X ~ 

(5.15) 

p 

A~:>= JJ;.(x,,. .. ,x.)dX .. = jJ;.[x.(p),···,X.(p)]x~(p)dp. 
X ~ 

W praktycznych zadaniach badań ekonomicznych zakłada się, że zmiany zmiennych 
regresyjnych od punktu (x,, ... ·.x,.) do punktu (x,., .. ·,x •• ) zachodzą po prostej. Im 

załotenie to jest bliższe rzeczywistości. tym oczywiście wynik jest dokładniejszy. W celu 
zmniejszenia skali błędu można przyjąć dodatkowe dane o ksztaltowaruu się zmiennych re
gresyjnych X 1, ···,X.. wewnątrz badanego pr7..edziału czasowego. Dodatkowe dane 
pozwalają dokonać rozliczeń w poszczególnych podokresach, a nie tylko w odniesieniu do 
calego okresu globalnie. Zmniejszając długość badanych podokresów, można przyjąć, nie 
popełniając zbyt dulego błędu, że zmiany wartości zmiennych regresyjnych w poszczegól
nych podokresach zachodzą po prostej. 

Równanie parameuyczne odcinka o początku (x,1 ,. .. ,x,,..) i koncu (~,.,. ... x,.) 

przedstawia okład: 

X.,(p) = x,., +llx.p = x,.(l +a.p) 

gdzie: llx1 = x,1 - x,J (J' = l, ... , m); 

a 1 = ( x91 -x11 )x,J; p e[O;l]. 

(5.16) 
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Po założeniu. u równanie drogi całkowania K dane jest w postaci równania param<>· 

trycmego odcinka, całki A~7l ··· , A~: (określone wzorem (5.15)) oblicza się ze wzorów: 

l 

At' = f !~J X1(p).- .. . X .. (p))t\x1dp; 
o 

(5.17) 

l 

A~:= jJ;.(X1(p).- ... X .. (p))L\x.,dp. 
o 

Po podstalłieniu za ó._v prawej strony równania (5.14) wtiJr na odchylenie względne 
można wyrazićjako CWalesiak (199Ib)): 

(5.18) 

gdzie: w;;> · wpływ przyrostu wtględnego wartości zmiennej regresyjnej X1 na przyrost 

wLględny zmiennej zależnej (w procentach), 

J f~-lX1 ·określone wzorem (5.15). 
};' 

n;""' jest elastycznością zmiennej zależnej ł-: względem zmiennej regresyjnej XJ' 
J 

ElastyC'lJlOŚĆ ta zależy 1Afówno od punktu odpoWiadającego stanowi wyjściowemu. tj. 
(x,1 ... ·, x,,.) . od przyrostu zmiennej regresyjnej .\''r jak i od drogi p17.cjścia od stanu wyj-

ścio\\-ego do stanu końco\\-ego. tj. (x,P· ... x,.) . Zatem w przypadku tego miernika nie 

zakłada się warunku ceteris paribus dla pozostałych zmiennych regresyjnych (tj. r67.nych 

od }·lej zmiennej regreS)jnej). Oprócz tego miernik u:!;' w przeciwieństwle do miernika 

Wx
1 

mo7.c być stosowany przy dui;:tch przyrostach badanej 7.miennej regrCS)jnej. 

Jeśli równanie drogi K jest odcinkiem postaci (5.16). to wli>r na elastyczność tnlien
nej P wLględem zmiennej regresyjnej X

1 
jest następujący (korzystamy 71! wz.oru (5.17)): 

w!~e) = ~~ JJ; [X1(p) ... ·, .\'.,(p)]a
1
x,

1
dp= 

J }' J 
t o 

l 

= 100a1 x:1 f !~JX1 (p),···.X.(p))dp. 
Y, o 

(5.19) 

Miernik elastycmości postaci (5.19) informuJe, jaki jest procentowy przyrost wartości 
zmiennej zalemej l-; w \\)'Diku lOOa, % przyrostu wartości zmienneJ regresyjneJ YJ (przy 
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załot.eniu, że pozostałe zmienne regresyjne otrzymują 100a1% (/ = l, .... m; l~ J) przyrost 
wartości i równanie drogi Kjest odcinkiem). 

Jeśli ponadto ł:.rJ = O,Olx,
1 

(a 
1 
= 0,01; j =l, .... m). to wzór na elastyczność zmiennej 

Y względem zmiennej regresyjnej jest następujący: 
l 

<~> x,J J . [ l.ł Wx) =-A fx) x,(p) ... ·,X .. (p)J"P· 
Y, o 

(5.20) 

Miernik elastyczności określony wzorem (5.20) informuje, jaki jest procentowy przy
rost wartości zmiennej zależnej Y w wyniku l% przyrostu wartości zm.iennej regresyjnej 
X

1 
{przy założeniu, że wszystkie pozostałe zmienne regresyjne otrzymują 100a1% 

(l = l ..... m; l ~ J) przyrost wartości i równanie drogi Kjest odcinkiem). 

5.4. Rozwiązania dotyczące typowych funkcji stosowanych 
w badaniach marketingowych 

W badaniach marketingowych z analizy regresji korzysta się głównie w analizie 
popytu, gdzie zm.ienną za.lemą jest wielkość sprzedaży badanego dobra lub udział jego 
sprzedaży w rynku (por. np. Parsons i Schultz (1976); Leone i Schultz (1980); Simon 
(1982); Bennett (1988, s. 634)). W funkcji, w której zmienną za.lemą jest wielkość 
sprzedaży badanego produktu, uwzględnia się najczęściej następujące zm.ienne niezależne 
(Menezes i Currim (1992); Gbosh, Neslin i Shoemaker (1984): Naert i LeeOang (1978)): 

S, = j(P.W.A,D.R,F.~. W..A~ .Dt ,Rt,F~ ,e), (5.21) 

gdzie: S, - wielkość sprzedaży badanego produktu s. 
P - cena produktu s, 
W- długość okresu gwarancji produktu s. 
A - wydatki na reklamę produktu s, 
D - kanały dystrybucji produktu s, 
R -jakość produktu s, 
F- charakterystyki (parametry) produktu s, 
oznac-L.enia f'.,W. ,A, . Dc,Rc, Fc doty~ produktu (produktów) konkurencyjnego, 
c, s - l, ... . C (liczba produktów na rynku). e- błąd. 

Jeśli w modelu popytu zmienną zależną będzie udział sprzedaży badanego produktu w 
rynku, to wśród zmieiUl)'ch niezależnych występują: 

s: =f(P',W',A',D',R',F' ,e). 

gdzie: s· =~(c = l , .... C)- udział sprzedaży produktu s w rynku; 
l rs. 

(5.22) 

P'= Pl P,: W'= W IW.; A'= A l A~; D'= D l D,; R'= R l Re ; F'= F l F. (gdzie c 
może dotyczyć konkretnego produktu konkurencyjnego lub produktu przcci~ego) 
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lub 
P=PI" P ·W'=WI"W ·A'=AI" A · "- ~· L c' 4-, ~, 

D'= Dl" D · R'= Rl" R ·F'= F l"" F · 4.J e • ~ e • ~ e• 

pozostałe oznaczeniajak we wzorze (S.21). 

Do podstawowych funkcji wykorzystywanych w badaniach marketingowych w mode .. 
lach sprzedaży i modelach udziału w rynku naleilt (por. np. Lilien. KotJer i Moorthy (1992,. 
s. 660); Jain i Vllcassim (1989); Hagerty, Carmen i Russell (1988); Brodie i de Kluyver 
(1984); Lilien i Kotler (1983); Naert i Leeflang (1978); Parsons i Scbultz (1976)): 

a) liniowa funkcja regresji 

.. 
Y=a0 + La1X 1 +e, 

J•l 

gdzie: a0 , .. , a. - współczynniki regresji, 
pozostałe oznaczeniajak we wzorze (S.2); 

b) potęgowa funkcja regresji 
.. 

Y=a0I1X;1 exp(e), 
J•l 

gdzie: a0 ,···.a .. -współczynniki regresji, 
pozostałe oznaczeniajak we wzorze (5 .2). 

(5.23) 

(5.24) 

Wśród czynników, które decydują o częstym wyborze tych funkcji w badaniach mar
ketingowych, wymienia się (por. Jain i Vtlca.ssim (1989)): 

a) łatwość estymacji, poniewat modele te są liniowe lub sprowadzalne do postaci 
liniowej (model potęgowy) względem parametrów. 

b) prosta interpretacja współczynn.ik6w regresji (elastyClllości punktowe do modelu 
potęgowego równają się wartościom współczynników regresji), 

c) empiryCllle rezultaty dają dobry opis badanej rzeczywistości ekonomicznej. 
Częściej w badaniach marketingowych wykorzystuje się jednak modele potęgowe 

(prace, w których ZBczęto je wykorzystywać w modelowaniu marketingowym, ZBczęły 
powstawać po roku 1970 ·por. Naert i Leeflang (1978. s. 75)) niż liniowe u względu na to, 
m nie zaldadają one braku interakcji między zmiennymi niezależnymi, tak jak to jest w 
modelach liniowych. Ponadto chłonność ryo.ku w odniesieniu do danego produktu jest na 
ogół ograniczona, więc do opisu 7Bleżności w funkcji popytu należy przyjąć funkcje o 
malejących przyrostach. Model liniowy jest funkcją o stałych przyrostach. model potęgov.y 
zaś jest funkcją o malejących przyrostach, gdy suma współczynników elastyczności pun-

ktowychjest mniejsZB od jedności (f.a1 < lJ . 
J•l 

Gdy zmienną 7Bletną jest udział sprzedaży danego produktu w rynku {5.22), przed
stawione modele tzn. liniowy i potęgowy nie spełniają dwóch warunków, tzn. 
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c . c s 
}:S.=}:T--=1 o~ s;~ 1 'v' s= t, .. .. c. (S.25) ... -•}:s • 

e-J 

Modelem spełniającym warunki określone w (S.25) jest nieliniowy model postaci 
(attraction-type model): 

(5.26) 

Model o postaci (5.26) należy do często wykorzystywanych w badaniach marketingo
wych (por. np. Abeele, Gijsbrechts i Vaohuele (1990); Alsem. Leetlang i Reuyl (1989); Jain 
i Vilca.ssim (1989); Ghosh, Neslin i Shoemaker (1984)). 

Po wyznaczeniu funkcji (5.26) dotyczących dwóch produktów s i c oraz po obUczeniu 
ich ilorazu Bułtez i Naert (1975)1 otnymali model potęgo-wy postaci analogiemej do (5.24): 

(5.27) 

gdzie: Y= s: l s; -stosunek udziału w rynku produktu s do udziału w rynku produktu c; 
a0 = a0, / a0.; X1 = X1, / X1.; e = (e1 -e. ). 

lony przykład nieliniowego modelu dotyczącego zmiennej zależnej wyrażonej jako 
udział w rynku badanego produktu przedstawiono w pracy LiUena, Kottera i Moorthy'ego 
(1992, s. 670-671)1: 

(5.28) 

Po \l)'ZD.aczeoiu funkcji (5.28) dotyczących dwóch produktów s i c oraz po obliczeniu 
ich ilorazul ornymuje się model wykładniczy: 

s: ts: = exp[(a0, -a0. )+ faAx,. - x ,. )+(e. -eJ]. (5.29) 
)•l 

'ZUJ:adaj"' te a 1, = a1 'v' 1 - 1, ... , C. 
1 Por. rówNet prace: Bucklin i Oupta ( 1992): Ruaell i Bołloo ( 1988). 
3 Jw. 
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gdzie: Y= s~ l s;; x, = (x,,- x,. J. Do= (Do, -ao. ); e= (e, -eJ c= l. ... , c. 
Wśród innych funkcji stosowanych w modelowaniu marketingowym Naert i Leetlang 

( 1978) wymieniają funkcję semilogarytmiczną liniową względem parametrów, a nieliniową 
względem zmiennych: 

• 
Y =D0 + LD

1 
łnX1 +e, (5.30) 

J•l 

gdzie: a0 , .. ·,a,. ·współczynniki regresji, 
pozostale oznaczenia jak we WLOrll! (5.2). 

Oprócz estymacji funkcji popytu niczwykle ważnym zagadnieniem w badaniach mar· 
ketingowych jest wyznaczenie wsp6łCZ}-nnik6w elastyczności popytu mierzących względne : 
zmiany popytu ~e określonymi względnymi zmianami zmiennych niezależnych.. 
Znajomość elastyczności popytu na dane dobro poZ\\ala podjąć właściwe decyzje odnośnic 
do zmian w wartościach zmiennych niezaletnych kontrolowanych przez firmę (cena pro
duktu, nakJady na reklamę i promocję, jakość produktu, kanały dystrybucji, okres gwaran
cji, właściwości produktu). 

Obecnie porównamy klasyczną elastyczność H'x zmiennej zależnej r względem 
J 

zmiennej regresyjnej X
1 

w punkcie (~czoną według wzoru (5.11)) z elastycznością 

proponowaną w pracy H~ .. , (formuła (5. 19) i (5.20)) dla funkcji liniowej, potęgowej, semi-

' logarytmiemej i wykładniczeJ. 
Klasyczna elastyczność zmiennej zależnej Y względem zmiennej regres)jncj .'(

1 
dla 

funkcji liniowej (5.23} jest równa: 

. x,, . 
1łx1 =a1 -A-. dla; = I. ... , m. 

Y, 
(5.31) 

Elastyczność zmiennej zaletnej Y względem zmiennej regresyjnej X 
1 

dla funkcji 

liniowej (5.23) ustalona na podstawie proponowanych wz.orów (5.19) i {5.20) wynosi: 

Dla liniowej funkcji regresji elastyC'lllOŚCi określone Wi'-Orarni (5. l l) i (5.20) dają więc 
identyczne wskazania. 

Klasyczna elastyczność zmiennej J'.ależnej Y \\7ględem zmiennej regresyjnej .\'1 dla 

funkcji potęgowej (5 . 2-ł) jest ró\ma: 

(5.33) 

Elastyczność zmiennej zależnej Y wz.ględern zmiennej regresyjnej X
1 

dla funkcji 

potęgowej (5.24) ustalona na podstawie proponowanych W7-0rów (5.19) i (5.20) wynosi 



97 

(5.34) 

Rezultaty uzyskane na podstawie mierników Wx i w}"'> będą ideotyczne tylko w 
J l 

przypadku. gdy a
1 
= 0,01 i a, +···+a.= l (tzn. gdy funkcja potęgowa będzie funkcją o 

stałych przyrostach). 
Klasycma elastyczność zmiennej zależnej i względem zmiennej regresyjnej X

1 
dla 

funkcji semilogarytmicznej (5.30) jest ró~na: 

OJ . 
Wv =-,dla a

1 
=O,Ol;J == l, ...• m . 

.. J ~ 

Y, 
(5.35) 

Ełastycmość zmiennej zależnej i względem zmiennej regresyjnej X
1 

dla funkcji 

semilogarytmicmej (5.30) ustalona na podstawie proponowanych wzorów (5.19) i (5.20) 
wynosi: 

Elastyczność (5.36) dla a
1 

= 0,01 różni się od elastyczności (5.35) o czynnik 

IOOlnl,O l :::::0,995, co oznacza. że wJ"'> < Wx .W ogólnym przypadku <Va1 ) zachodzi ta 
J J 

Jrl 

nierówność, ponieważ 

100~l+a1 1 < lOOa r 

Klasycma elastyczność zmiennej zależnej i względem zmiennej regresyjnej X 1 dla 

funkcji wykładniczej (5.29) jest równa: 

(5.37) 
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Elastyc:mość zmiennej zaletnej i względem zmiennej regresyjnej X J dla funkcji 

wykładniczej (5.29) ustalona na podstawie proponowanych wzorów (5.19) i (5.20) wyn1osi 
(dla aJ =O.Ol;j• l, ... , m): 

l 

Wi;> = lOOaJ x:J Ja,exp{a0 +a1(x,1 +a1x,1p)+ .. ·+a.(x,. +a1x,.p)}dp= 
Y, o 

(5.381) 

W badaniach marketingowych często bada się relacje zachodzące pomiędzy dwiema 
zmiennymi, gdzie zazwyczaj zmienną zależną jest wielkość sprzedaży badanego dobra,. a 
niezależną wydatki na jego reklamę i promocję. Bardzo dobry przegląd modeli z jedną 
zmienną niezależną zawierają prace: Saunders (1987): Lilien, Kotler i Moorthy (1992. 
s. 65 1-660); Stanisz ( 1993 ). Oprócz modeU już omó\\o'iooych, tzn. liniowego, potęgowego. 
wykładniczego i sernilogarytmicznego (oczywiście w tym przypadku z jedną :anienną 
niezale:tną) oraz wy7.naczonych dla nich elastyczności, tab. 5.1 zawiera trzy dalsze modele~. 

Tabela .S. l 

Elutycznoici dol~ modeli z jedni! zmi~ nieulebill 

Postać modelu 

Parabola 

A 2 
y, = a0 +a1x,

1 
+a2x,

1 

Hiperbola 

A •l y, =a0 +a1x,1 

Y, =Do +a, F:: 
a

1 
= 0,01 dla cmnegoj. 

bodło: Opncowanie wlune. 

El~ kluyczoa EluryC"mOifć według (5.20) 

wx 
J 

w( .. J 
XJ 

l 
a1x,

1 
+ 2a2x,1 l0a1x,i;'<a1 +2a1x,1 +a2aJx,) 
Y, 

a1 (a0x,J +a1) 
-l 

IOOa1 (x,i,r'[(l +aJ )"
1 -t] 

a,.[x:';(2y,f1 100a1 F::y;•[~l+a1 - 1] 



ZAKOŃCZENIE 

Dobra nie mogą być produkowane i sprzedawane bez 1l'ozunuerua i rozpoznania 
potrzeb nabywców. Podejmowanie decyzji we współczesnym marketingu w uprzemy
słowionych krajach opiera się na statystycznej a.naliz;ie zjawisk rynkowych. Doświadczenia 
zachodnie jednoznacznie wskazują. że jest ona jednym z głównych źródeł infonnacji 
decyzyjnych. Zarządzanie bowiem nie może się opierać wyłącznie na menedżerskich 
zdolnościach osądu. 

Prezentowana praca stanowi wkład w rozwój metodologii statystycznego wspomaga
nia decyzji ma.rketingowycb. 

Najważniejsze wyniki pracy można podzielić na dwie główne grupy. W pierwszej z 
nich autor oprócz analizy i oceny poszczególnych grup metod wnosi również swój indywi
dualny wkład w doskonalenie niektórych narzędzi i technik statystycznej analizy wielo
wymiarowej. W pracy mproponowano m.in.: 

a) miarę podobieństwa obiektów i konstrukcję syntetycznego mternika rozwoju. które 
to narzędzia można stosować w sytuacjt., gdy w zbiorze są zmienne mierzone tylko na skali 
porządkowej ; 

b) konstrukcję miernika pomiaru efektów oddziaJywania zmiennych regresyjnych na 
wyrótn.ioną zmienną zalel.ną (może on być stosowany przy dużych przyrostach badanej 
zmiennej regresyjnej); 

c) konstrukcje mierników podobieństwa zbioru obiektów w czaste, których stosowanie 
jest uzalctn.ione od skali pomiaru wartości zmiennych syntetycznych. 

Wiele problemów niejednoznacznych statystycznej analizy wielowymiarowej (takich 
jak wybór formuły odległości obiektów, normalizacji zmiennych. ujednolicania zmiennych 
oraz konstrukcji syntetycznego miernika rozwoju) częściowo rozwiązano i uporządkowano, 
a rozpatrywano je z punktu widzenia skal pomiaru zmiennych. 

Do drugiej grupy wyników pracy należy zaprezentowanie mot.liwości aplikacyjnych 
wybranych metod statystycznej analizy wielowymiarowej w rozwiązywaniu konkretnych 
problemów marketingowych Jest to kompendium wiedzy opracowane z wykorzystaniem 
najważniejszych źródeł światowej literatwy marketingowej. 

Wskazano na przydatność metod k.l.asyfi.kacji w rozwiązywaniu problemów: segmen
tacji rynku {segmentacji nabywców na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych oraz na rynku 
dóbr i usług produkcyjnych); identyfikacji relatywnie jednorodnych grup nabywców w celu 
lepszego zrozumienia reakcji (zachowań) nabywców. oceny pozycji produktu (przedsię
biorstwa) na rynku na tle produktów (przedsiębiorstw) konkurencyjnych; określania stru
ktury rynku; identyfikacji relatywnie jednorodnych rynków służąceJ do testowania produ
któw; redukcji opisu. 

Podobrue jak metody klasyfikacji ró\l'nież metody porządkowania liniowego mozna 
stosować do rozwiązywania problemu oceny pozycji produktu (przedsiębiorstwa) na rynku 
na tle produktów {przedsiębiorstw) konkurencyjnych. Są one wykorzystywane ponadto do 
oceny wstępnie wyselekcjonowanych idei (koncepcji) produktu przez firmę oraz w procesie 
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postępowania konsumenta przy 7Jlkupie dóbr i usług, gdzie istotną fazą jest ocena alterna
tywnych produktów przez konsumenta. 

Analiza regresji wielorakiej jest ~ykorzystywana głównie w analizie popytu, gd2:ie 
mtienna zależna jest wyraiJłna jako wielkość sprzedaży lub udział sprzedaży badanego pn>
doktu w rynku. W modelowaniu marketingowym ważnym zagadnieniem jest wyznaczenie 
współczynników elastyczności popytu na dane dobro. Znajomość ich wartości pozwala 
bowiem podjąć właściwe decyzje odnośnie do mtian w wartościach zmiennych nie
zależnych kontrolowanych przez firmę. Analizę regresji wielorakiej i wymac-L.anie na jej 
podstawie współC7.ynJlików elastyczności można powiązAć w badaniach marketingowych z 
zagadnieniem segmentacji rynku przepro\\adzanej z zastosowaniem metod klasyftkacji. 

Nie można traktować prezentowanej problematyki jako zamkniętego rozdziału badań. 
Jak w katdej pracy tego typu. tak i w tej nie ""'Szystkie problemy wstały roZ\\ią7mte w 
sposób zadowalający. Choć problemom wyboru właściwej metody klasyfikacji dotyczącej 
danego typu danych empirycznych oraz. ~yboru optymalnej klasyfikacji z ciągu klasyftkacji 
otrzymanych za pomocą hierarchiemej metody aglomeracyjnej poŚ\\ięcono wiele miejsca w 
rozdz. 3, poz.ostają one nadal nie w pełni roZ\\iązane. Trudno jednak w zagadnieniach 
wielowymiarowych oet.ckiwać rozwiązań jednomacznych. 

Inne :t.agadnienia poruszone w pracy \\ymagają z kolei dalszych pogłębionych stu
diów. Prl.Cdmiotem osobnego opracowania po""inna być 2'lłproponownna w rozdz. 5 metoda 
pomiaru efektów oddziaływania 7.miennych regrcsxjnych na W}TÓ7.nioną zmienną zależru\, 
którą nalezy zastosować do konkretnych danych empiryc-1.nych. OcZ)'\\iście poja\\ia się w 
miązku z tym problem dostępności danych statystycznych w postaci szeregów Cl.asowych 
dotycZĄcych takich zmiennych, jak np. "")datki na reklamę badanego dobra i dóbr konku
rencyjnych czy udział .sprzedały badanego dobra w rynku. 

Autor 1.dajc sobie sprawę, '/.c metody statystycznej analizy wieiO\\ymiarowcj nic są 
panacewn na roooą~anie wszystkich problemów marketingo""ych. Aby odegrały one 
utytec7.ną rolę w procesie podejmowania dCC)·lji rynkowych, należy mieć na W7.ględzie 
J'C'lllC :t..alecen.ia. 

Prl.Cde wszystkim należy skoncentrować się na wybranym problemie marketingo\\ym. 
a dopiero później wybrać odpo""icdnic nartędzie analityc1.ne (wynika stąd, źe nie można 
być zoriento\\an}m na metody). Z tego też powodu dużo uwagi w pracy poŚ\\ięcono 7.agad
nieniu aplikac)jnych możliwoścJ poszczególnych grup metod. 

W przypadku gdy do analizy badanego problemu jest moiJi\\'C :~astosowanie kilku 
grup metod statystycznej analizy ""iclowymiarowej, nie można polegać tylko na wskaza
niach jednej 7. nich. D.ęsto uzyskuje się poi.)1CC7.ne rezultaty, jeśli do badanego problemu 
stosuje się jcdn<>C1'.cinie np. metody klasyfikacji i po17.ądkowania liniowego lub metody 
klasyfikacji i anali1.ę regresji. 

U.i.ytecmość badań marketingowych lałci.y od stopnia ich wykorzystania w podejmo
\\aniu konkretnych decyzji . O wykorrystaniu rezultatów badania dCC)·duje w znaczn)nt 
stopnJU właściwa komunikacja między decydentami a pr!.cprowadzającymi badanie. Na j~j 
jakość wpły\\a to, CIJ badacz ""ykorzystujący metody statystyC?.nej analizy ""ielowy· 
miarowej ma merytoryczną wie<:V.ę w zakresie analizowanej dyscypliny badawc1.cj (mar .. 
ketingu). Otrzymane rezultaty badania mus1.ą być bo\\iem w sposób komunikaty\\n)f 
przedsta""ione decydentom. 
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MUL TIV ARIA TE ST A TISTICAL ANAL YSIS IN MARKETING RESEARCH 

Summary 

Classification, orciering methods and regressioo analysis are important and frequently 
applied tools of multivariate statistical analysis. The study presents some consideratioos 
conceming t.be methodołogical aspects and application of these methods in marketing re
search. 

The study considers, from t.be point of vicw of scal es of measuremeot, t.be following 
problems: transformalian and normal.i7Alion of variables. construction and mterpretation of 
aggregate measures. measures of similarity. 

In the chapter l the term marketing research is defined.. types of research activities 
condncted by companies are described. and an oveniew of t.be steps m the marketing re
searcb process is given. In the second part of this chapter the main applicatioos of cłassifi
cation, ordering melhods and regression analysis in marketing are discussed. Chapter 2 
contains lhe main aspects of multivariate statistical analySts m marketing rescarch. In this 
chapter the problem of scales of measurement and the strategies to be used in statistical 
studies when the variabies are measured in different scales are discussed. A review of 
ltierarchical agglomerative classificatJon methods in marketing is presented in chapter 3. 
This chapter contains the comments on the selcction of appropnate rnethods of analysis 
and the validation of clasSlficatioos, an examination of procedures for deterrnining the 
number of clusters in data set The problem of comparlog different partitions of the data set 
is discussed at the end of this chapter. The subject of chapter 4 is coostruction and interpre
tation of aggregate measures. Tbe measures of sirnilanty for the orderings are proposed. In 
the chapter 5 the measurernent of the influence of variabies on market share and sale is 
presented. 
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